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Δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι επιτρέπω να καταχωρούνται τα ανωτέρω προσωπικά μου δεδομένα (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, κτλ) καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού μου κατανάλωσης φυσικού αερίου στο Αρχείο
Καταναλωτών που διατηρεί η Εταιρία και ρητά συναινώ στη χρήση των στοιχείων αυτών από συμβεβλημένους συνεργάτες της Εταιρίας, αποκλειστικά για τους σκοπούς της ενημέρωσής μου για το φυσικό αέριο, της σύνδεσης και της παροχής
φυσικού αερίου, της τεχνικής υποστήριξης και της αποστολής λογαριασμών κατανάλωσης. Συναινώ, εφόσον χρειαστεί, στην εγκατάσταση συσκευής τηλεμέτρησης, από την ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. Στην περίπτωση που επιλέξω 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 αγωγού εντός της ρυμοτομικής γραμμής και 50 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την συσκευή
τηλεμέτρησης. Γνωρίζω επίσης ότι έχω δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που με αφορούν, καθώς και δικαίωμα να ζητώ τη διόρθωσή τους, απευθυνόμενος στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Εταιρίας Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε.,
τηλέφωνο επικοινωνίας 1133.
Παρατηρήσεις:
1. Η Εταιρία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. δεν υποχρεούται να συνάψει σύμβαση, εάν δεν της παρέχονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες ή εάν λόγω γεγονότος ανωτέρας βίας οι ποσότητες φυσικού αερίου δεν επαρκούν για την κάλυψη της
απαιτούμενης παροχής, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.4. της ΥΑ Δ1/18887 ΦΕΚ Β' 1521/13.11.2001.
2. Η Εταιρία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. ενημερώνει τον καταναλωτή εντός 21 ημερών από τη λήψη της αίτησης για την αποδοχή της. Σε περίπτωση μη αποδοχής της αίτησης, η Εταιρία πληροφορεί εγγράφως και αιτιολογημένα τον
καταναλωτή εντός της ίδιας προθεσμίας
3. Η αίτηση ισχύει για 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της.
Ο/Η ΑΙΤ.....................

Πληρώστε τα τέλη σύνδεσης και εγγύησης,
προσκομίζοντας αυτό το απόκομμα,
σε μια από τις παρακάτω τράπεζες.
ΕΘΝΙKH : IBAN: GR30 0110 1380 0000 1384 7050 252
EUROBANK: IBAN: GR08 0260 0620 0001 0020 0230 087
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ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

www.aerioattikis.gr
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Στην Αθήνα σήμερα (ημερομηνία που αναγράφεται στο τέλος), αφενός η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ), που έχει έδρα στην Αθήνα οδός Λ. Αθηνών
31-33 & Σπ. Πάτση, νόμιμα εκπροσωπούμενη, καλούμενη στο εξής ως η "Εταιρεία" και αφετέρου ο/η αναγραφόμενος/η (βλ. Στοιχεία Καταναλωτή στην αίτηση) καλούμενος/η στο
εξής ως "Καταναλωτής", συμφώνησαν τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 1
Η Εταιρεία μετά από αίτηση αναλαμβάνει να παρέχει φυσικό αέριο στον Καταναλωτή, στο κτίριο (βλ. Στοιχεία σύνδεσης, όπως περιγράφονται στην αίτηση) για τη χρήση και το
φορτίο που δηλώνεται (βλ. στοιχεία κατανάλωσης, όπως περιγράφονται στην αίτηση) με κατάλληλη εγκατάσταση παροχής που να ανταποκρίνεται στα παραπάνω στοιχεία
κατανάλωσης.
ΑΡΘΡΟ 2
Οι λογαριασμοί κατανάλωσης φυσικού αερίου περιλαμβάνουν: τη χρέωση ισχύος, το αντίτιμο του καταναλωθέντος αερίου με βάση τα ισχύοντα εκάστοτε τιμολόγια της Εταιρείας,
τους φόρους, ΦΠΑ, ειδικά τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται κατά την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και κάθε πάγιο ή άλλο τέλος ή τυχόν υπάρχουσα οφειλή του
Καταναλωτή. Ο Καταναλωτής υποχρεούται να εξοφλεί κάθε λογαριασμό κατανάλωσης έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται επί του αντίστοιχου λογαριασμού. Στην
περίπτωση τοποθέτησης του μετρητή εντός της ρυμοτομικής γραμμής κατόπιν επιθυμίας του Καταναλωτή, 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 Καταναλωτή θέση και την εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης
σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας. Το πρόσθετο αυτό κόστος θα χρεώνεται στον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης φυσικού αερίου. Σημειώνεται ότι
στην περίπτωση που η παρούσα συνάπτεται με χορήγηση στον Καταναλωτή ειδικής προσφοράς ή οποιασδήποτε περαιτέρω παροχής, το πρόσθετο κόστος που καταβάλλεται από
τον Καταναλωτή στην περίπτωση τοποθέτησης του μετρητή εντός της ρυμοτομικής γραμμής κατόπιν επιθυμίας του δεν συμπεριλαμβάνεται στους όρους της προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 3
Η κατασκευή της παροχής και η τοποθέτηση του μετρητή θα πραγματοποιηθεί στους χώρους που αποτυπώνονται στο «Έντυπο Μελέτης Σύνδεσης Ακινήτου & Συμφωνίας Θέσης
Εξαρτημάτων» στη "Διεύθυνση του ακινήτου" όπως αυτή έχει δηλωθεί στην αίτηση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου, 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
Καταναλωτή, η Εταιρεία θα του γνωστοποιήσει εγγράφως ότι αδυνατεί να συνεχίσει τις εργασίες μέχρι να εκπληρωθεί η αντίστοιχη υποχρέωσή του. Σε περίπτωση που το ακίνητο
του Καταναλωτή βρίσκεται σε στάδιο κατασκευής ή οικοδομικών εργασιών κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, ο Καταναλωτής οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως και
έγκαιρα την Εταιρεία όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ακίνητό του και είναι διαμορφωμένος ο περιβάλλων χώρος, που σχετίζεται με την όδευση και τη θέση του μετρητή,
προκειμένου η τελευταία να εκκινήσει τις διαδικασίες σύνδεσης με φυσικό αέριο. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η Εταιρεία οφείλει να κατασκευάσει την παροχή εντός ευλόγου
χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία που θα ενημερωθεί εγγράφως από τον Καταναλωτή 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. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να
προβεί σε Σύνδεση, όταν για λόγους που εκφεύγουν της ευθύνης της η πραγματοποίηση της Σύνδεσης είναι τεχνικά αδύνατη ή επικίνδυνη.
ΑΡΘΡΟ 4
Η Εταιρεία εγκαθιστά στο ακίνητο του Καταναλωτή τον κατάλληλο μετρητή παροχής αερίου, οι ενδείξεις του οποίου αποτελούν απόδειξη της κατανάλωσης φυσικού αερίου από
τον Καταναλωτή, και δύναται να προβεί στη μετατόπιση του για τεχνικούς λόγους ή λόγω αδυναμίας πρόσβασης στο παροχετευτικό δίκτυο ύστερα από ενημέρωση του
Καταναλωτή. Στην περίπτωση αυτή ο Καταναλωτής 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 8
Οποιοδήποτε μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση εάν το άλλο μέρος παραβιάσει οιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, κατόπιν γραπτής προειδοποίησης εντός τριάντα (30)
ημερών και η λήξη της Σύμβασης ισχύει άνευ ετέρου με την πάροδο αυτών των τριάντα (30) ημερών. Σε περίπτωση που η παρούσα συνάπτεται με τη χορήγηση στον Καταναλωτή
ειδικής προσφοράς ή άλλης παροχής και ο Καταναλωτής υπαιτίως καταγγείλει τη σύμβαση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει κάθε ειδική παροχή που έχει παρασχεθεί
στον Καταναλωτή και ο τελευταίος υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρεία τα ποσά που θα κατέβαλε αν δεν ίσχυαν οι όροι της Προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 9
Η αίτηση σύνδεσης που υποβάλει ο Καταναλωτής στην Εταιρεία, το φυλλάδιο των «Γενικών Όρων Συναλλαγών με τους Καταναλωτές» και το «Έντυπο Μελέτης Σύνδεσης
Ακινήτου & Συμφωνίας Θέσης Εξαρτημάτων» αποτελούν μέρος της παρούσας Σύμβασης, το περιεχόμενο της οποίας συμπληρώνουν. Ο Καταναλωτής με την υπογραφή του
παρόντος θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση του περιεχομένου των «Γενικών Όρων Συναλλαγών με τους Καταναλωτές» που διατίθενται από την Εταιρεία 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.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Αθήνα, ..........................
...............................................................

...............................................................
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ΑΡΘΡΟ 7
Η σύμβαση καταρτίζεται με την έγκριση της αίτησης σύνδεσης του Καταναλωτή, την υποβολή στην Εταιρεία των ζητούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών και την καταβολή από
τον Καταναλωτή του τέλους σύνδεσης, του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο τέλος σύνδεσης καθώς και της εγγύησης που αναγράφονται στη σύμβαση ανάλογα με την προσφορά που
ισχύει κατά την υπογραφή αυτής. Η Σύμβαση λήγει ένα (1) έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της και ανανεώνεται αυτομάτως για αόριστο διάστημα μετά τη λήξη της, με
την επιφύλαξη των δικαιωμάτων καταγγελίας που αναφέρονται κατωτέρω.
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ΑΡΘΡΟ 6
Ο Καταναλωτής αναγνωρίζει το απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας της Εταιρείας 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 ακίνητό του ή στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου στο
οποίο βρίσκεται το ακίνητό του και είναι υπεύθυνος για οιαδήποτε βλάβη, φθορά, παραβίαση σφραγίδων ή τροποποίηση, προκαλούμενη από παρόμοια παρέμβαση. Σε περίπτωση
παρεμβάσεως, η Εταιρεία δικαιούται να διεκδικήσει κάθε νόμιμη αποζημίωση από τον Καταναλωτή για την αποκατάσταση της ζημίας. Πέραν των παραπάνω αναφερόμενων
νομίμων και συμβατικών δικαιωμάτων της Εταιρείας, σε περίπτωση παρέμβασης του Καταναλωτή επί του παροχετευτικού δικτύου επιβάλλεται ποινική ρήτρα ύψους 300 € για κάθε
παράβαση. Αμέσως μόλις ο Καταναλωτής διαπιστώσει παρόμοια παρέμβαση, βλάβη, φθορά ή τροποποίηση, οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα την Εταιρεία. Ο Καταναλωτής αποδέχεται
και επιτρέπει τη διέλευση της παροχής φυσικού αερίου και την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών από την Εταιρεία εντός της ιδιοκτησίας του καθώς και την τοποθέτηση
μετρητή σε χώρο ιδιοκτησίας του άνευ ανταλλάγματος. Σε περίπτωση υπόγειας όδευσης ο Καταναλωτής υποχρεούται να μην προβεί σε οποιαδήποτε εργασία-κατασκευή υπεργείως
του χώρου που θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για την υπόγεια όδευση των αγωγών φυσικού αερίου και δεσμεύεται ότι ο χώρος αυτός θα παραμείνει ακώλυτος και ελεύθερος
χρήσης και κατασκευής. Στην περίπτωση που ο Καταναλωτής ή τρίτοι προτίθενται να εκτελέσουν εργασίες σε γειτνίαση με τον παροχετευτικό αγωγό ο τελευταίος οφείλει να
ειδοποιήσει άμεσα την Εταιρεία.
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ΑΡΘΡΟ 5
Ο Καταναλωτής 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 Καταναλωτή ειδικής προσφοράς ή άλλης παροχής και ο Καταναλωτής δεν έχει ενεργοποιήσει την εσωτερική του εγκατάσταση εντός 3
μηνών από την ημερομηνία τοποθέτησης του μετρητή, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει κάθε ειδική παροχή που έχει παρασχεθεί στον Καταναλωτή και ο τελευταίος
υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρεία τα ποσά που θα κατέβαλε αν δεν ίσχυαν οι όροι της Προσφοράς. Ο καταναλωτής 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 την Εταιρεία.

