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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 7, Μενεμένη,  546 28, Fax: 2310 546365 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ: Φαρσάλων 219, Λάρισα, 413 35, Fax: 2410 582323 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

11 150 (χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του παρόχου κινητής και σταθερής τηλεφωνίας) 

2310 584444  (αστική χρέωση)  

https://www.edathess.gr 

ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ –  

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ……………………………………………….............................. ως   
ιδιοκτήτης/ κύριος της εγκατάστασης/ άλλο (να διευκρινιστεί) ……………………………. με  ΗΚΑΣΠ 
……………………….., επί της οδού………………………………………...…………………, 
Δήμος……………………………….., δηλώνω ότι αιτούμαι την καταγγελία και επιθυμώ την 
ακύρωση της σχετικής Σύμβασης Σύνδεσης και την αποξήλωση του Σημείου Παράδοσης, 
σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, όπως ισχύει. 

Κατηγορία Αιτήματος – Αποδοχή όρων:  

 Το παρόν αίτημα υποβάλλεται για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Διαχειριστή, 
μετά την έναρξη των εργασιών κατασκευής της Εξωτερικής Εγκατάστασης και πριν την 
ολοκλήρωση αυτών. Στην περίπτωση αυτή, ο Διαχειριστής χρεώνει το κόστος της 
εγκατάστασης που έχει υλοποιηθεί, καθώς και το κόστος για την αποξήλωσής της. 

 Το παρόν αίτημα υποβάλλεται για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Διαχειριστή, 
μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της Εξωτερικής Εγκατάστασης (τοποθέτηση 
μετρητικής διάταξης). ο Διαχειριστής παρακρατεί το 100% των Τελών Σύνδεσης ή/και των 
Τελών Επέκτασης, εφόσον αυτά έχουν καταβληθεί, ή χρεώνει το 100% των Τελών Σύνδεσης 
ή/και των Τελών Επέκτασης, εφόσον δεν έχουν προκαταβληθεί. Επιπλέον, ο Διαχειριστής 
χρεώνει το κόστος αποξήλωσης της Εξωτερικής Εγκατάστασης. 

Ενημερώθηκα ότι η ανωτέρω ενέργεια θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή του Εντύπου Καταγγελίας 
Σύμβασης Σύνδεσης Φυσικού Αερίου, και η ότι η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – 
Θεσσαλίας Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αξίωσης των οικονομικών υποχρεώσεων που θα 
προκύψουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού 
Αερίου, και τους όρους στη Σύμβαση Σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής αερίου. 

 

< Πόλη >, 

………/………/20……… 

Ο αιτών/ούσα 

 

………………………….. 


