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1. Αντικείμενο της Σύμβασης Σύνδεσης (στο εξής «Σύμβαση») είναι η εκτέλεση των απαιτούμενων έργων (στο εξής «Έργο») 
από την Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ), η οποία ενεργεί στη Σύμβαση ως Διαχειριστής του 
Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, προκειμένου να συνδεθούν οι εγκαταστάσεις του Αντισυμβαλλόμενου με 
το Δίκτυο Διανομής στο Σημείο Παράδοσης, καθώς και η ρύθμιση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων 
μερών στην περίοδο μετά τη σύνδεση και την έναρξη τροφοδοσίας, αναφορικά με θέματα πρόσβασης στην Εξωτερική και 
Εσωτερική Εγκατάσταση του Αντισυμβαλλομένου, ζητήματα συντήρησης, φύλαξης, ελέγχων, τήρησης κανόνων ασφαλείας 
και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, καθώς και θέματα ενημέρωσης των συμβαλλομένων. 

2. Οι ορισμοί των βασικών όρων και εννοιών της παρούσας Σύμβασης αναφέρονται διεξοδικά στο Εγχειρίδιο Παροχής 
Υπηρεσιών που αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο με τη Σύμβαση και αναπόσπαστο τμήμα της. Ως Σύνδεση νοείται η σύνδεση 
εγκατάστασης του Αντισυμβαλλομένου με το Δίκτυο Διανομής. Ειδικότερα, ως «Αντισυμβαλλόμενος» στη Σύμβαση νοείται 
κατά το Εγχειρίδιο Παροχής Υπηρεσιών και τη διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής. 

3. Η Σύμβαση έχει αόριστη διάρκεια που αρχίζει ευθύς με την υπογραφή της παρούσας και τροποποιείται σύμφωνα με το 
Εγχειρίδιο Παροχής Υπηρεσιών.  

4. Το Έργο θα πραγματοποιηθεί σε συμφωνία με το Δελτίο Τεχνικής Επίσκεψης, το οποίο αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο με τη 
Σύμβαση και αναπόσπαστο τμήμα της. Εάν απαιτούνται άδειες από Δημόσιες Αρχές, η ΕΔΑ θα προχωρήσει τη σχετική 
διαδικασία για τη λήψη των απαιτούμενων αδειών και το Έργο θα κατασκευαστεί  στο συντομότερο δυνατό χρόνο από τη 
λήψη τους. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται η εγκατάσταση σταθμού μέτρησης-μείωσης πίεσης το χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσης του Έργου θα συμφωνείται μεταξύ της ΕΔΑ και του Αντισυμβαλλόμενου. Η ΕΔΑ δεν υποχρεούται να προβεί 
σε σύνδεση του αντιστοίχου Σημείου Παράδοσης αν :  

α) δεν καταβληθούν τα Τέλη Σύνδεσης ή τα Τέλη Επέκτασης εφόσον προκαταβάλλονται,  

β) δεν παρέχονται στην ΕΔΑ οι απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται και η δυνατότητα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις 
του Αντισυμβαλλόμενου, 

γ) για λόγους που εκφεύγουν της ευθύνης της ΕΔΑ, 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, όπως διεξοδικώς αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Παροχής 
Υπηρεσιών. 

5. Ο Αντισυμβαλλόμενος δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους της Σύμβασης και προς τούτο δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα 
ότι:  

α) Εξουσιοδοτεί την ΕΔΑ για την εκτέλεση των έργων σύνδεσης του ακίνητου με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου, 
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β) επιτρέπει ρητώς την εκτέλεση των έργων που απαιτούνται για την Διανομή του Φυσικού Αερίου στην αποκλειστική του 
κυριότητα ή/και συγκυριότητα και δεσμεύεται να υποδείξει εκ των προτέρων τα τμήματα του ακίνητου τα οποία αποτελούν 
αντικείμενο δικαιώματος ιδιοκτησίας τρίτου/τρίτων, 

γ) θα εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες/δουλείες για τις τυχόν εργασίες διέλευσης από ιδιωτική ιδιοκτησία τρίτου/τρίτων 
για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων σύνδεσης εκ μέρους της ΕΔΑ, 

δ) το ακίνητο δομήθηκε σύμφωνα με και υπό τους όρους που προβλέπονται από την άδεια δόμησης, 

ε) θα μεριμνήσει για την προετοιμασία των ερμαρίων ή των υποδοχών προστασίας του μετρητή, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της ΕΔΑ και αποδέχεται τα στοιχεία του Δελτίου Τεχνικής Επίσκεψης, 

στ) θα χρησιμοποιήσει το Φυσικό Αέριο για τις παραπάνω δηλωθείσες χρήσεις,  

ζ) τελεί εν γνώσει ότι, οι τιμολογιακοί και φορολογικοί όροι που εφαρμόζονται από την ΕΔΑ βασίζονται στον Κώδικα 
Διαχείρισης Δικτύου Διανομής και στον Κανονισμό Τιμολόγησης, 

η) έλαβε γνώση και αποδέχεται τους Όρους του Εγχειριδίου Παροχής Υπηρεσιών, 

θ) δεσμεύεται να γνωστοποιήσει αμέσως στην ΕΔΑ οποιαδήποτε μεταβολή των προαναφερθέντων δεδομένων της 
εγκατάστασης, 

ι) δεσμεύεται να προβεί στην κατάθεση της εγγύησης/εγγυητικής επιστολής, ευθύς μετά την υπογραφή της παρούσης, 
εφόσον απαιτείται. Οι περιπτώσεις κατάπτωσης, ανανέωσης και συμπλήρωσης της εγγυητικής επιστολής αναφέρονται στο 
Εγχειρίδιο Παροχής Υπηρεσιών, 

ια) επιτρέπει να καταχωρίζονται τα ανωτέρω προσωπικά του δεδομένα, καθώς και τα στοιχεία των μετρήσεων στο αρχείο 
που διατηρεί η ΕΔΑ και ρητά συναινεί στη χρήση των στοιχείων αυτών από συμβεβλημένους συνεργάτες της ΕΔΑ, 
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,  

ιβ) για τις εργασίες κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης θα προχωρήσει, προ 48 ωρών, σε έγγραφη ενημέρωση της 
αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα (ν.4067/2012). Η κατασκευή, μετατροπή ή 
συντήρηση της Εσωτερικής Εγκατάστασης θα πραγματοποιείται μόνον από πρόσωπα που κατέχουν αντίστοιχη 
επαγγελματική άδεια, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους Τεχνικούς Κανονισμούς και όσα αναφέρονται στο Εγχειρίδιο 
Παροχής Υπηρεσιών, 

ιγ) 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, 

ιδ) θα μεριμνήσει για την ολοκλήρωση και έναρξη τροφοδοσίας της Εσωτερικής Εγκατάστασης, εντός εξήντα (60) ημερών 
από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής του Σημείου Παράδοσης από την ΕΔΑ, 

ιε) η ΕΔΑ 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, 

ιστ) δεσμεύεται να επιτρέψει την πρόσβαση για την διεκπεραίωση των εργασιών αποξήλωσης του Σημείου Παράδοσης, σε 
περίπτωση που καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση. 

6. α) Το Έργο ανήκει κατά κυριότητα στην ΕΔΑ και εντάσσεται στο σύνολό του στο Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης-
Θεσσαλίας. 

β) Η σύνδεση του Αντισυμβαλλόμενου στο Δίκτυο Διανομής γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κώδικα 
Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, του Κανονισμού Τιμολόγησης Δικτύου Διανομής και του Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύου 
Διανομής. 

γ) Η ΕΔΑ μπορεί, με την επιφύλαξη κάθε συμβατικού ή νομίμου δικαιώματός της να προβαίνει σε διακοπή της τροφοδοσίας, 
αποσύνδεση και αποξήλωση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 
27 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής. 

δ) Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να επιτρέπει την πρόσβαση εκπροσώπων της ΕΔΑ στην Εξωτερική και Εσωτερική 
Εγκατάσταση, ενδεικτικά για εργασίες καταγραφής ένδειξης, συντήρησης, τήρησης κανόνων ασφαλείας, επιθεώρησης και 
ελέγχου, διακοπής της τροφοδοσίας, αποσύνδεσης και αποξήλωσης μέρους ή όλης της Εξωτερικής Εγκατάστασης. 

ε) Η ΕΔΑ δύναται, να προβεί με προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών σε μονομερή 
καταγγελία της Σύμβασης, καθώς και σε αποξήλωση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, αν δεν της χορηγηθούν οι απαραίτητες, 
για την εκτέλεση των εργασιών της Εξωτερικής Εγκατάστασης, εξουσιοδοτήσεις και δουλείες ή προκύπτουν έκτακτα 
ανυπέρβλητα τεχνικά προβλήματα που καθιστούν αδύνατη την κατασκευή της Σύνδεσης, ή εάν ο Αντισυμβαλλόμενος 
υπαναχωρήσει για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Παροχής Υπηρεσιών και τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής ή αν ο αντισυμβαλλόμενος δεν προβεί σε έναρξη 
τροφοδοσίας της Εσωτερικής Εγκατάστασης εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής 
του Σημείου Παράδοσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να καταβάλει το συνολικό 
κόστος κατασκευής και αποξήλωσης, της ΕΔΑ δικαιουμένης να απαιτήσει το κόστος αυτό με κάθε νόμιμο μέσο, σύμφωνα 
με τους όρους του Εγχειριδίου Παροχής Υπηρεσιών.  

στ) Για οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται στη Σύμβαση, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Παροχής Υπηρεσιών, 
στις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, στον Κανονισμό Τιμολόγησης Δικτύου Διανομής και στον 
Κανονισμό Μετρήσεων Δικτύου Διανομής.  

Σε πίστωση των ανωτέρω, η Σύμβαση υπογράφεται σε δύο (2) αντίγραφα από τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη ως ακολούθως: 
  

                                                   Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 
 
_________________________________                                                       ________________________ 
                (Τόπος, Ημερομηνία)                                                                       (Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή)  


