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ΘΕΜΑ:  

1. «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΩ 

ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» ΚΑΙ 

2. «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 
 

 
α) την Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου (Φ.Ε.Κ. 1521/13.11.2001) του Διαχειριστή,  

β) τις διατάξεις του  Ν.4001/2011 (Φ.Ε.Κ. 179/22.08.2011) και  

γ) τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (Φ.Ε.Κ 

487/20.02.2017) και το εγχειρίδιο αυτού όπως ισχύουν. 

δ) το άρθ. 228 και άρθ.269, του Ν.4412/2016 

 

και έχοντας υπόψη: 

1. Το με αρ. πρωτ. 53348/24-10-2016 έγγραφο του Δήμου Φυλής προς την 

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.», το οποίο αφορούσε στις 

ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσει ο Δήμος σχετικά με την  

τροφοδοσία του κολυμβητηρίου Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής με φυσικό 

αέριο  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Άνω Λιόσια  

Αριθ. Πρωτ.  

 

 

Ταχ. Δ/νση :Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα 23  
Ταχ. Κώδικας: 13341  
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο :2102482233 
Fax. :2102486196  
E-mail :  dtexnyp@gmail.com 

 

ΠΡΟΣ: Δημοτικό Συμβούλιο  
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2. Το με αρ. πρωτ. 270143121/30-11-2016 απαντητικό έγγραφο της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» προς το Δήμο Φυλής κατόπιν αυτοψίας 

που διενεργήθηκε παρουσία μηχανικών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  

3. Το με αρ. πρωτ. 1342/11-01-2017 έγγραφο του Δήμου Φυλής προς την 

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»,  

4. Το με αρ. πρωτ. 270151198/08-09-2017 έγγραφο της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» προς το Δήμο Φυλής 

5. Την με αρ. …/2017 οικονομοτεχνική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο: 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 

6. Την τεχνική μελέτη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» 

7. Το Σχέδιο Σύμβασης Σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 Στο Δήμο Φυλής διενεργείται μια μεγάλη προσπάθεια για εξοικονόμηση 

ενέργειας σε όλο το φάσμα των κτιριακών εγκαταστάσεων, αλλά και γενικότερα 

των υποδομών της περιφέρειάς του.  

 Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, προμετωπίδα αποτελεί η 

εξοικονόμηση ενέργειας στο κολυμβητήριο του Δήμου, το οποίο από μόνο του 

καταναλώνει τεράστια ποσά, αφού θερμαίνει δύο πισίνες (μια ολυμπιακών 

διαστάσεων και μια παιδική) με 2 καυστήρες πετρελαίου δυναμικότητας 

2.000.000 kcal/h.  

 Σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου προκύπτει μεγάλη ωφέλεια, τόσο σε οικονομικό όσο και σε 

περιβαλλοντικό επίπεδο από την τροφοδοσία του κολυμβητηρίου με φυσικό 

αέριο.   

 Δεδομένου ότι στην περιοχή του Δήμου Φυλής δεν υφίσταται ακόμη 

δίκτυο φυσικού αερίου, ζητήθηκε προσφορά από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.  ώστε να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες και να 

καταστεί εφικτή η τροφοδοσία του δημοτικού κολυμβητηρίου με φυσικό αέριο. 
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 Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Α.Ε. για την τροφοδότηση του Κολυμβητηρίου Άνω Λιοσίων απαιτούνται από την 

ΕΔΑ Αττικής τα εξής: 

1. Κατασκευή Υπογείου φρεατίου τριών βανών (βανοστάσιο) στο ελεύθερο 

πεζοδρόμιο που βρίσκεται επί της οδού Παναγίας Γρηγορούσης μεταξύ της Αττικής 

οδού  και της οδού Κλεισούρας στον Δήμο Φυλής ενδεικτικών διαστάσεων 

4,50μ*4,00μ 

2. Κατασκευή αγωγών δικτύου Μέσης πίεσης (19bar) μήκους 1.430μ. και δικτύου 

Χαμηλής Πίεσης(4bar) μήκους 838μ. (επισυναπτόμενο σχέδιο) 

3. Εγκατάσταση υπέργειου σταθμού διανομής πόλης με τον συνοδευτικό 

ηλεκτρολογικό πίνακα εντός περιγραφόμενου χώρου με ενδεικτικό εμβαδόν 25,00 

τ.μ.. Η χωροθέτηση του σταθμού θα γίνει σε Δημοτικό χώρο που βρίσκεται σε 

απόσταση 80μ. περίπου από την οδό Κρητικού Πελάγου. (επισυναπτόμενο σχέδιο) 

4. Κατασκευή παροχετευτικού αγωγού και εγκατάσταση σταθμού τροφοδοσίας του 

κολυμβητηρίου. 

    Για την υλοποίηση των προαναφερόμενων εργασιών είναι απαραίτητη η 

έγκριση παραχώρησης του απαιτούμενου δημοτικού χώρου επιφάνειας 25 τ.μ. για 

τον χώρο εγκατάστασης του σταθμού διανομής, εντός του δημοτικού χώρου του 

κολυμβητηρίου. 

 Το συνολικό κόστος για τη σύνδεση του κολυμβητηρίου με το δίκτυο 

διανομής φυσικού αερίου το οποίο περιλαμβάνει τις ως άνω περιγραφόμενες 

εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 361.000,00 ευρώ. 

 Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Φυλής και ο 

προϋπολογισμός του ανέρχεται σύμφωνα με τη μελέτη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.  στο ποσό των 361.000,00 €.  

 

 Ακολουθεί το Σχέδιο Σύμβασης. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» 
 

  

 

Σήμερα την ……………………………………………………μεταξύ: 

 

Α) Της ανώνυμης εταιρείας, που εδρεύει στη Λυκόβρυση, Λεωφόρος Σοφοκλή 

Βενιζέλου 11 & Σερρών, Τ.Κ. 141 23, με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε», Α.Φ.Μ. 099363230 , ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και με το διακριτικό τίτλο 

«ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της σύμβασης 

αυτής από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής κ. Τόσιο Αναστάσιο, (στο εξής 

«Διαχειριστής»), και 

 

Β) Του Δήμου Φυλής, που εδρεύει στα Άνω Λιόσια οδός Πλατεία Ηρώων 1, Τ.Κ 

13341, έχει την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ, ΑΦΜ 997675481, ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων 

που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της σύμβασης αυτής από το νόμιμο 

εκπρόσωπο της Κύριο Χρήστο Παππού (στο εξής «Αντισυμβαλλόμενος»). 

 

 

Έχοντας υπόψη: α) την Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου (Φ.Ε.Κ. 1521/13.11.2001) 

του Διαχειριστή, β) τις διατάξεις του  Ν.4001/2011 (Φ.Ε.Κ. 179/22.08.2011) επίσης   

και γ) τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (Φ.Ε.Κ 

487/20.02.2017) και το εγχειρίδιο αυτού όπως ισχύουν. 

 

Δηλώθηκαν, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής: 

1. Αντικείμενο Σύμβασης 

Ο Διαχειριστής μετά από αίτηση αναλαμβάνει να παρέχει σύνδεση της 

Εγκατάστασης του Αντισυμβαλλομένου στο Δίκτυο Διανομής Φυσικού  Αερίου που 

διαχειρίζεται για την χρήση και το φορτίο που δηλώνεται από τον 

Αντισυμβαλλόμενο στο Παράρτημα «1»  . Με την παρούσα, τίθενται, μεταξύ άλλων, 

οι όροι και προϋποθέσεις για την σύνδεση και κατασκευή της Εξωτερικής 

Εγκατάστασης μέχρι το Σημείο Παράδοσης και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις για 

την κατασκευή,  λειτουργία, συντήρηση και φύλαξη της Εσωτερικής Εγκατάστασης. 

2. Ορισμοί 

Οι παρακάτω όροι θα έχουν την έννοια που παρατίθεται για κάθε ένα από αυτούς, 

εκτός αν ρητά στη Σύμβαση προβλέπεται ειδικώς διαφορετικά.  

Διαχειριστής: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε 
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Αντισυμβαλλόμενος: ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 

Το Μέρος ή τα Μέρη: Ο Διαχειριστής ή/και ο Αντισυμβαλλόμενος. 

Σύμβαση: η παρούσα σύμβαση συμπεριλαμβανόμενων των Παραρτημάτων που 

επισυνάπτονται σε αυτήν. 

Εξωτερική Εγκατάσταση: Το σύνολο της εγκατάστασης κυριότητας του Διαχειριστή 

μεταξύ του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και του Σημείου Παράδοσης στον 

Τελικό Πελάτη και αποτελείται ενδεικτικά από το παροχετευτικό εξάρτημα που 

συνδέει τον κεντρικό αγωγό διανομής με τον παροχετευτικό αγωγό, το τμήμα του 

παροχετευτικού αγωγού από τον κεντρικό αγωγό έως το ρυθμιστή πίεσης (εφόσον 

υφίσταται), τη διάταξη ρύθμισης πίεσης (εφόσον υφίσταται), το τμήμα του 

παροχετευτικού αγωγού από το ρυθμιστή (εφόσον υφίσταται) έως και το μετρητή 

και τη μετρητική διάταξη. 

Εσωτερική Εγκατάσταση: Όπως ορίζεται στους εκάστοτε ισχύοντες τεχνικούς 

κανονισμούς εσωτερικών εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 236/28.03.97, 

ΦΕΚ Β’ 963 /15.07.03 & ΦΕΚ Β’ 976/28.03.12), όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. 

ΗΚΑΣΠ (Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης): Μοναδικός 
Ηλεκτρονικός Κωδικός ανά Σημείο Παράδοσης που δίνεται με την υπογραφή της 
Σύμβασης. Θα αποσταλεί με επιστολή από τον Διαχειριστή στον Αντισυμβαλλόμενο 
όταν αποδοθεί. 
Μετρητής: Νοείται ο εξοπλισμός μέτρησης του όγκου Φυσικού Αερίου, 
εγκατεστημένος από τον Διαχειριστή στο Σημείο Παράδοσης 
Ακίνητο: Το κτίριο (ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ), που ευρίσκεται στα Άνω Λιόσια στην οδό 
Αιγαίου Πελάγους  και στον αριθμό 0, η σύνδεση του οποίου με το Δίκτυο Διανομής 
προς τον σκοπό εφοδιασμού του με Φ.Α. (το οποίο θα καταναλώνεται εντός του 
Ακινήτου) αποτελεί αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης. 
Σημείο Παράδοσης: Νοείται η έξοδος του Μετρητή που είναι το όριο μεταξύ της 
Εξωτερικής Εγκατάστασης και της Εσωτερικής Εγκατάστασης. 
Σταθμός Μέτρησης και Ρύθμισης (ΣΜΡ): Εγκατάσταση κυριότητας του Διαχειριστή 
στο χώρο του Αντισυμβαλλομένου, με τα όργανα μέτρησης και ρύθμισης πίεσης του 
Φ.Α. 
Σύνδεση:  Η σύνδεση του Ακινήτου  με το Δίκτυο Διανομής. Οι όροι “Συνδέω”, 
“Διακόπτω” και “Διακοπή Σύνδεσης” ερμηνεύονται ανάλογα.  

 

Για τους λοιπούς χρησιμοποιούμενους στην παρούσα όρους, εφαρμόζονται οι 
αντίστοιχοι ορισμοί της κείμενης νομοθεσίας. 
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3. Χρήση Φυσικού Αερίου 

3.1   Το παρεχόμενο Φ.Α. θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον για τη 

λειτουργία των μηχανημάτων που ευρίσκονται στο Ακίνητο και αναφέρονται στο 

Παράρτημα «1». 

3.2 Ρητά συμφωνείται και γίνεται αποδεκτό από τον Αντισυμβαλλόμενο ότι 

απαγορεύεται:  

α) η επέκταση της εσωτερικής εγκατάστασης με οιονδήποτε τρόπο, διασχίζοντας 

εναερίως, υπογείως ή επιφανειακά λεωφόρο, οδό, πάροδο, αυλή ή άλλη 

δημόσια ή ιδιωτική έκταση, προς τον σκοπό παροχής Φ.Α. σε παρακείμενη 

ιδιοκτησία, ακόμα και αν αυτή είναι της κυριότητάς του, χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διαχειριστή. 

β) η εκ μέρους του Αντισυμβαλλομένου διάθεση οποιασδήποτε ποσότητας 

από το παρεχόμενο με την παρούσα Φυσικό Αέριο προς οποιονδήποτε τρίτο και 

με οποιονδήποτε τρόπο. 

4. Εγκατάσταση, Πρόσβαση, Προστασία και Επιθεώρηση Εγκαταστάσεων 

4.1 Ο Διαχειριστής είναι κύριος της Εξωτερικής Εγκατάστασης, ανεξαρτήτως του 

ποσού που κατέβαλε ο Αντισυμβαλλόμενος ως τέλη σύνδεσης. Ο Διαχειριστής 

δικαιούται να τροποποιήσει, να αλλάξει, να συντηρήσει, να επισκευάσει ή να 

αντικαταστήσει την Εξωτερική Εγκατάσταση με δικές του δαπάνες. Κατ’ 

εξαίρεση οι δαπάνες αυτές βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο, εάν οι ανωτέρω 

εργασίες πραγματοποιούνται κατόπιν σχετικού αιτήματος του ή για οιονδήποτε 

λόγο σχετικό με το Ακίνητο. 

4.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι κάτοχος της Εσωτερικής Εγκατάστασης και 

ευθύνεται για αυτήν πέραν του ΣΜΡ, δηλ. πέραν του Σημείου Παράδοσης. 

Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος για την προστασία της 

Εξωτερικής Εγκατάστασης του Διαχειριστή που είναι τοποθετημένη στους 

κοινόχρηστους χώρους του Ακινήτου. Απαγορεύεται αυστηρά η παρέμβαση του 

Αντισυμβαλλομένου στην Εξωτερική Εγκατάσταση, χωρίς την προηγούμενη 

άδεια του Διαχειριστή. Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει ακόμα να αποτρέπει 

οιαδήποτε επέμβαση τρίτου στην εν λόγω εγκατάσταση. Αμέσως μόλις ο 

Αντισυμβαλλόμενος παρατηρήσει παρόμοια παρέμβαση, οφείλει να ειδοποιήσει 

άμεσα τον Διαχειριστή. Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος για οιαδήποτε 

βλάβη, φθορά ή τροποποίηση προκαλούμενη από παρόμοια παρέμβαση, ενώ 
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σε τέτοια περίπτωση ο Διαχειριστής δικαιούται σχετική αποζημίωση από τον 

Αντισυμβαλλόμενο, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Παράλληλα 

ο Διαχειριστής έχει πέραν του ως άνω δικαιώματος και το δικαίωμα να διακόψει 

αμέσως τη σύνδεση του Ακινήτου με το Δίκτυο Διανομής του Φ.Α. ή/και να 

καταγγείλει τη Σύμβαση εξ υπαιτιότητας του Αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με 

την παρούσα. Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να μην 

δενδροφυτεύσει και να μην κάνει οποιαδήποτε κατασκευή στην εδαφική 

περιοχή υπεράνω της υπόγειας οδεύσεως της Εξωτερικής Εγκατάστασης, καθώς 

και να εξασφαλίσει ότι η περιοχή αυτή θα παραμείνει προσβάσιμη και 

ελεύθερη από εργασίες τρίτων. 

4.3 Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να συμμορφώνεται με τους εκάστοτε 

ισχύοντες κανονισμούς όσον αφορά την κατασκευή και συντήρηση της 

Εσωτερικής Εγκατάστασης στο Ακίνητο που βρίσκεται πέραν του Σημείου 

Παράδοσης. Ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται για τη σωστή λειτουργία της 

Εσωτερικής Εγκατάστασης. Εάν ο Διαχειριστής έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί 

ότι η Εσωτερική Εγκατάσταση του Αντισυμβαλλομένου ενέχει κινδύνους, τότε 

έχει το δικαίωμα να διακόψει τη σύνδεση του Ακινήτου με το Δίκτυο Διανομής 

Φ.Α. και στη συνέχεια θα πρέπει να πληροφορήσει τον Αντισυμβαλλόμενο 

γραπτώς για τους λόγους της διακοπής εντός 24 ωρών. Εάν ο Διαχειριστής έχει 

παρατηρήσεις για την Εσωτερική Εγκατάσταση του Αντισυμβαλλομένου, αλλά 

θεωρεί ότι δεν ενέχει κινδύνους, τότε οφείλει να προειδοποιήσει τον 

Αντισυμβαλλόμενο προκειμένου να συμμορφωθεί με τους ισχύοντες 

κανονισμούς εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Εάν η παραπάνω προθεσμία 

παρέλθει άπρακτη, τότε ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να διακόψει τη 

σύνδεση του Ακινήτου με το Δίκτυο Διανομής  μέχρι τη συμμόρφωση της 

εγκατάστασης του Αντισυμβαλλομένου με τους ισχύοντες κανονισμούς.  

4.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει, κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης, να επιτρέπει 

την πρόσβαση του εξουσιοδοτημένου προσωπικού του Διαχειριστή οποιαδήποτε 

ώρα της ημέρας για τη διακοπή της σύνδεσης του Ακινήτου με το Δίκτυο 

Διανομής ή για τη διεξαγωγή ελέγχων, δοκιμών, προσαρμογών στις 

εγκαταστάσεις και στο ΣΜΡ του Διαχειριστή ή/ και στις εγκαταστάσεις του 

Αντισυμβαλλομένου. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης θα επιτρέπεται η 

είσοδος του προσωπικού του Διαχειριστή μετά από σύντομη ειδοποίηση. Το 

δικαίωμα αυτό του Διαχειριστή ή η άσκησή του δεν απαλλάσσει τον 

Αντισυμβαλλόμενο από την ευθύνη που φέρει για την ορθή λειτουργία της 

Εσωτερικής Εγκατάστασης. 
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4.5 Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποιήσεις της 

Εξωτερικής Εγκατάστασης στο Ακίνητο, εάν αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου 

για τον έλεγχο της παρεχόμενης ποσότητας Φ.Α. ή της κατανάλωσης σύμφωνα 

με τη συμφωνημένη χρήση. 

5. Άλλες Υποχρεώσεις Διαχειριστή – Αντισυμβαλλομένου 

5.1 Ο Διαχειριστής αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις: 

5.1.1.Να συνδέσει με δαπάνη του το Ακίνητο με το Δίκτυο Διανομής. Να 

κατασκευάσει δηλαδή την απαραίτητη Εξωτερική Εγκατάσταση και να 

εγκαταστήσει στο Ακίνητο, σε θέση της επιλογής του, το ΣΜΡ του παρεχόμενου 

Φ.Α. Στον ως άνω ΣΜΡ ο Διαχειριστής έχει δικαίωμα άμεσης, ελεύθερης και 

ακώλυτης πρόσβασης προς εξυπηρέτηση των σκοπών και αναγκών της 

παρούσας.  

5.1.2 Να συντηρεί, επισκευάζει και εξασφαλίζει τη ρύθμιση και καλή λειτουργία 

του ΣΜΡ και προς τούτο α προβαίνει στον τακτικό έλεγχό του και στη ρύθμιση 

– βαθμονόμηση των οργάνων του.  

5.1.3 Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ή/ και να 

αντικαθιστά ελεύθερα τον ως άνω εξοπλισμό με άλλον, κατ’ επιλογή του και με 

δαπάνη του. Εάν όμως η αντικατάσταση οποιουδήποτε οργάνου ή μηχανήματος 

του ΣΜΡ καταστεί αναγκαία, κατά την κρίση του Διαχειριστή, για κάλυψη 

αναγκών του Ακινήτου μετά από αίτημα του Αντισυμβαλλομένου για επαύξηση 

ή μείωση της παρεχόμενης ποσότητας Φ.Α. ή της πίεσης, ο Αντισυμβαλλόμενος 

θα βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του 

Διαχειριστή που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας.  

5.1.4 Ο ως άνω εξοπλισμός παραμένει για ολόκληρη τη διάρκεια της Σύμβασης 

στον χώρο εγκατάστασής του και κατά τη λήξη της ο Διαχειριστής έχει το 

δικαίωμα να τον αναλάβει αμέσως με δαπάνη του.  
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5.2  Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις: 

5.2.1 Να επιτρέψει στον Διαχειριστή να προβεί με ευθύνη και δαπάνη του στις 

απαραίτητες εργασίες εντός του χώρου του Ακινήτου για τη σύνδεση με το 

Δίκτυο Διανομής, παραχωρώντας τον αναγκαίο χώρο για την εγκατάσταση του 

ΣΜΡ και εξασφαλίζοντας τις τυχόν αναγκαίες προς αυτό διοικητικές άδειες 

σύμφωνα με το Παράρτημα της Περιγραφής του Έργου Σύνδεσης. 

5.2.2 Να εξασφαλίζει με δαπάνη του τη συνεχή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 

για τη λειτουργία του ΣΜΡ, εκτός από περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού 

ρεύματος που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του. Επίσης να εξασφαλίζει με 

δαπάνη του τη σύνδεση με τηλεφωνική γραμμή για τη λειτουργία του ΣΜΡ. 

5.2.3 Να φυλάσσει τον ΣΜΡ και τα όργανα που βρίσκονται σε αυτόν 

απαγορευομένης οποιασδήποτε παρέμβασής του χωρίς την προηγούμενη άδεια 

του Διαχειριστή. Επίσης να ειδοποιεί αμέσως τον Διαχειριστή εάν διαπιστώσει 

οποιαδήποτε παραβίαση των εγκαταστάσεων του ΣΜΡ και να καταβάλλει στον 

Διαχειριστή τη δαπάνη αποκατάστασης οποιασδήποτε ζημίας ή/και 

αντικατάστασης οργάνων του ΣΜΡ, εξαιρουμένων των περιστατικών ανωτέρας 

βίας. Σε αντίθετη περίπτωση ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να διακόψει 

αμέσως την παροχή του Φ.Α. ή και να καταγγείλει τη Σύμβαση εξ υπαιτιότητας 

του Αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με την παρούσα. 

5.2.4 Να προβεί, νομίμως, λαμβάνοντας κάθε απαιτούμενη σχετική διοικητική 

άδεια, στη μετατροπή των εγκαταστάσεων καύσης στο Ακίνητο με ευθύνη και 

δαπάνη του, και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς Εσωτερικών 

Εγκαταστάσεων, ώστε να καθίσταται τεχνικά και ασφαλώς δυνατή η 

χρησιμοποίηση του Φ.Α., διατηρώντας παράλληλα και προαιρετικά τη 

δυνατότητα χρήσης και άλλου καυσίμου για την αντιμετώπιση τυχόν διακοπής 

της παροχής του Φ. Α. κατά τους όρους της παρούσας.  

6. Συντήρηση – Ευθύνη 

6.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος για ολόκληρη τη διάρκεια της Σύμβασης 

υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα και μέτρα 

ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων από το Σημείο Παράδοσης μέχρι την 

πλήρη καύση τούτου, όπως π.χ. καλή συντήρηση μηχανημάτων, κατάσβεση 

πυρκαγιάς, σχολαστική τήρηση κανόνων ασφαλούς λειτουργίας.  
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6.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την πλήρη ευθύνη έναντι του Διαχειριστή και 

οποιουδήποτε τρίτου από τη χρήση του Φ.Α. στο Ακίνητό του. Επίσης ο 

Αντισυμβαλλόμενος 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, ώστε 

αυτές 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 300mbar. 

6.3 Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση σε περίπτωση διαπίστωσης εκ 

μέρους του οποιασδήποτε ένδειξης μη σωστής λειτουργίας των συστημάτων 

παροχής διέλευσης και καύσης του Φ.Α. ή οποιουδήποτε κινδύνου στο Ακίνητο 

ή την ευρύτερη περιοχή δυναμένου να επηρεάσει τη σωστή και ασφαλή 

παροχή, διέλευση και χρήση του Φ.Α. στο Ακίνητο, να ενημερώνει αμέσως τον 

Διαχειριστή με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο (τηλεφώνημα, φαξ κλπ.) και να 

διακόπτει την παροχή και την καύση του Φ.Α., λαμβάνοντας επίσης όλα τα 

πρόσθετα μέτρα που προβλέπονται για την αντιμετώπιση σχετικών έκτακτων 

καταστάσεων. 

6.4 Ο Διαχειριστής ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε ζημιογόνο 

περιστατικό συμβεί στο χώρο του Ακινήτου από τη χρήση του Φ.Α., εφόσον 

τούτο δεν θα οφείλεται σε υπαίτια εκ μέρους του παράβαση των συμβατικών 

του υποχρεώσεων. Επίσης, ο Διαχειριστής δεν θα ευθύνεται για τυχόν διακοπή 

οφειλόμενη σε ενέργειες τρίτου. 

6.5 Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο ο ίδιος ή 

εξουσιοδοτημένο από αυτόν τρίτο πρόσωπο, να επιθεωρεί και ελέγχει το 

Ακίνητο και το σύνολο των εγκαταστάσεων υποδοχής, διέλευσης, καύσης του 

Φ.Α. και εν γένει χρησιμοποίησης της παραγόμενης από αυτό ενέργειας στο 

Ακίνητο, προς εξακρίβωση της τήρησης εκ μέρους του Αντισυμβαλλομένου των 

νόμιμων και συμβατικών υποχρεώσεών του και υποδεικνύοντας εγγράφως τα 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν, επιφυλασσομένου του δικαιώματός του για 

αποσύνδεση σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας. Κατά τη διάρκεια της ως 

άνω επιθεώρησης, θα δικαιούται να παρίσταται και εκπρόσωπος του 

Αντισυμβαλλομένου. Το δικαίωμα αυτό του Διαχειριστή δεν σημαίνει ανάληψη 

οποιασδήποτε υποχρέωσης ελέγχου και ευθύνης εκ μέρους του για τυχόν 

ζημίες ή ατυχήματα που θα συμβούν στο Ακίνητο από τη χρήση του Φ.Α. 
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7. Εκχώρηση της Σύμβασης 

7.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται να εκχωρεί ή μεταβιβάζει απαιτήσεις 

και δικαιώματά του που απορρέουν από τη Σύμβαση χωρίς προηγούμενη 

γραπτή συναίνεση του Διαχειριστή. Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την 

υποχρέωση, σε περίπτωση μεταβίβασης καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή εκμίσθωσης 

σε τρίτο, μερικά ή ολικά, του Ακινήτου, να περιλάβει στα σχετικά έγγραφα που 

θα υπογράψει με τον διάδοχό του όρο περί συνέχισης της Σύμβασης εκ μέρους 

του διαδόχου και να ενημερώσει αμέσως εγγράφως σχετικά τον Διαχειριστή. 

Στην περίπτωση που μεταβιβαστεί η κυριότητα της εγκατάστασης, ο Νέος 

Κύριος οφείλει να αιτηθεί τροποποίηση της Σύμβασης Σύνδεσης και 

υποκαθίσταται αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Σύμβασης 

Σύνδεσης. Ο Νέος Κύριος διατηρεί διαρκώς το δικαίωμα της καταγγελίας της 

Σύμβασης Σύνδεσης. Ο Διαχειριστής δικαιούται να εκχωρεί ή μεταβιβάζει 

απαιτήσεις και δικαιώματά του, που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή με απλή 

ανακοίνωση προς τον Αντισυμβαλλόμενο, υπό την προϋπόθεση ότι ο αποκτών 

είναι, κατά την αιτιολογημένη κρίση του Διαχειριστή, ικανός να εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του. Στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής αναλαμβάνει 

την υποχρέωση να εξασφαλίζει στον Αντισυμβαλλόμενο τη συνέχιση της 

Σύμβασης. 

8. Κοινοποιήσεις – Ανταλλαγή Πληροφοριών – Εμπιστευτικότητα 

8.1 Οποιαδήποτε αλληλογραφία μεταξύ των Μερών, όπως επίσης και 

οποιαδήποτε κοινοποίηση θα γίνεται στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην 

αρχή της Σύμβασης. Επίσης, οποιαδήποτε ειδοποίηση, αίτηση, απαίτηση, 

αναφορά, έγκριση, διάταξη ή άλλο έγγραφο που απαιτείται ή επιτρέπεται να 

παρασχεθεί ή να επιδοθεί από το ένα Μέρος στο άλλο, θα θεωρείται ότι έχει 

δεόντως παρασχεθεί ή επιδοθεί, εφόσον γίνεται εγγράφως, έχει επιδοθεί 

ιδιοχείρως επί αποδείξει ή έχει αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική 

αλληλογραφία (επιβεβαιούμενη από συστημένη επιστολή) ή τηλεγράφημα ή με 

συστημένη επιστολή και απευθύνεται στον κατά τα ανωτέρω νόμιμο 

παραλήπτη. 

8.2 Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης ο Διαχειριστής και ο 

Αντισυμβαλλόμενος θα ανταλλάσσουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι 

οποίες είναι αναγκαίες ή ζητούνται ευλόγως προκειμένου κάθε Μέρος να ασκεί 
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τα δικαιώματά του και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του βάσει της 

Σύμβασης. 

8.3 Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη γνωστοποιούν σε τρίτο μη 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο οποιαδήποτε πληροφορία ή θέμα που αφορά στην 

παρούσα. 

9. Ανωτέρα Βία 

9.1 Ρητώς συμφωνείται ότι τα Μέρη δεν θα ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση, 

μερικώς ή ολικώς, των υποχρεώσεών τους από την παρούσα, εφόσον τούτο θα 

οφείλεται σε επέλευση γεγονότος, που κατά τα κατωτέρω, θεωρείται ανωτέρα βία 

και για όσο χρονικό διάστημα αυτό θα διαρκέσει, συμπεριλαμβανομένου του 

εύλογου χρόνου αποκατάστασης των συνεπειών του. Κανένα γεγονός 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 γεγονότος ανωτέρας βίας. 

9.2 Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος ανωτέρας βίας, το συμβαλλόμενο Μέρος 

που υπέστη το γεγονός οφείλει να γνωστοποιήσει αμέσως στο αντισυμβαλλόμενο 

Μέρος την επέλευση του γεγονότος αυτού τηλεφωνικώς ή με τηλεομοιοτυπία ή 

ηλεκτρονική αλληλογραφία (fax ή με e-mail), που θα επιβεβαιώνεται με 

επιστολή αποστελλόμενη το αργότερο εντός 5 (πέντε) ημερών από τη  επέλευση 

του γεγονότος. Παράλειψη ή καθυστέρηση πραγματοποίησης της άνω 

ενημέρωσης από το Μέρος που υπέστη το γεγονός, συνεπάγεται τη μη αποδοχή 

από το αντισυμβαλλόμενο Μέρος του γεγονότος ως ανωτέρα βία που 

δικαιολογεί τη μη εκπλήρωση, ολικώς ή μερικώς, της Σύμβασης. 

9.3 Με τον όρο «ανωτέρα βία» νοούνται όλα τα γεγονότα, τα οποία εκφεύγουν 

του ελέγχου των Μερών, που επιδεικνύουν την προσοχή και επιμέλεια ενός 

λογικού και συνετού συμβαλλομένου και δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν ή/ 

και να αποτραπούν από αυτά. 

9.4 Γεγονότα ανωτέρας βίας συνιστούν ενδεικτικώς θεομηνίες, φυσικές 

καταστροφές, σεισμοί, πυρκαγιές, απεργίες ή εργασιακές αναταραχές, εκρήξεις, 

πόλεμος, επιβολή στρατιωτικού νόμου, ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, πράξεις 



ΣΧΕΔΙΟ 

 

 

εμπορικού αποκλεισμού, πράξεις ή απαγορεύσεις Δημόσιας Αρχής και άλλα 

αναπότρεπτα περιστατικά, που επηρεάζουν εν προκειμένω την ασφαλή 

λειτουργία των δικτύων διανομής και του συστήματος μεταφοράς και 

χρησιμοποίησης του Φ.Α., καθώς και τη λειτουργία της εγκατάστασης του 

Αντισυμβαλλομένου. Σε περίπτωση όμως που το γεγονός 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. 

10. Καταγγελία 

10.1 Κατά παρέκκλιση από τα γενικώς ισχύοντα και δεδομένου ότι η παροχή 

πρόσβασης στο Δίκτυο Διανομής συνιστά  Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού 

Συμφέροντος, μόνο ο Αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να καταγγείλει για απλή 

μεταμέλεια την παρούσα ανά πάσα στιγμή, προκαταβάλλοντας στο Διαχειριστή 

τυχόν έξοδά του ή την αξία τυχόν εκπτώσεων, προσφορών ή επιδοτήσεων, των 

οποίων ο πρώτος έχει τύχει. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά 

την πάροδο τριάντα (30) Ημερών. 

10.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από την Σύμβαση 

Σύνδεσης υποβάλλοντας δήλωση στο Διαχειριστή εντός πέντε (5) Εργάσιμων 

Ημερών από την ημερομηνία υπογραφής αυτής , χωρίς οικονομική 

επιβάρυνση. 

10.3 Σε περίπτωση υπαναχώρησης εκ μέρους του Αντισυμβαλλόμενου από τη 

Σύμβαση Σύνδεσης, 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 

10.4 Η παράβαση των όρων και των συμφωνιών της Σύμβασης από οποιοδήποτε 

από τα Μέρη, όλων των όρων και συμφωνιών θεωρουμένων ουσιωδών, θα 

συνεπάγεται δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης αζημίως, από το ανυπαίτιο 

Μέρος. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας θα επέρχονται μετά την πάροδο 

δεκαπέντε Ημερών [ή άμεσα ή όποτε τεχνικά θεωρείται εύλογο.] 

10.5 Η Σύμβαση λύεται και τα Μέρη απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από αυτήν, μόνο μετά την αποξήλωση και απομάκρυνση του ΣΜΡ. 

Για όσο διάστημα ο ΣΜΡ παραμένει στο Ακίνητο, ο Αντισυμβαλλόμενος 



ΣΧΕΔΙΟ 

 

 

παραμένει υπόχρεος για την προστασία του, την ενημέρωση του Διαχειριστή 

στην περίπτωση που παρατηρηθεί παραβίαση/φθορά σε αυτόν και συνολικά 

για ό,τι απορρέει από τα άρθρα της Σύμβασης. 

 Το υπαίτιο Μέρος επιβαρύνεται με το κόστος αποξήλωσης/ 

απομάκρυνσης του ΣΜΡ και το κόστος απομόνωσης από το Δίκτυο Διανομής 

εφόσον απαιτείται από το Διαχειριστή. 

11. Τροποποίηση – Άσκηση Δικαιωμάτων 

Η Σύμβαση δεν δύναται να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται, παρά μόνο με την 

έγγραφη συναίνεση και των δύο Μερών. 

Η τυχόν μη έγκαιρη άσκηση των δικαιωμάτων από τα Μέρη σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ως σιωπηρή παραίτησή τους από αυτά.  

Τα Μέρη μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους είτε αθροιστικώς είτε χωριστά 

και διαδοχικά. 

Η Σύμβαση καταργεί κάθε άλλη προηγούμενης ημερομηνίας συμφωνία και είναι η 

μόνη που ισχύει. Η Σύμβαση, καθ’ όλη τη διάρκειά της, δεσμεύει τα Μέρη, τους 

διαδόχους και τους νόμιμους εκδοχείς τους.  

12. Τίτλοι άρθρων – Αυτοτέλεια όρων 

Οι τίτλοι – επικεφαλίδες των άρθρων της Σύμβασης έχουν τεθεί προς διευκόλυνση 

και μόνον και δεν προσδιορίζουν αποκλειστικώς τη βούληση των Μερών για το 

συγκεκριμένο θέμα.  

Τυχόν ακυρότητα όρου ή μέρους της παρούσας Σύμβασης δεν επηρεάζει το σύνολο 

των υπόλοιπων όρων/μερών της Σύμβασης 

13. Δωσιδικία 

Η Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Τα Μέρη 

συμφωνούν ότι θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλική επίλυση 

διαφωνιών ή διαφορών που τυχόν θα προκύπτουν από την εκτέλεση ή την ερμηνεία 

της Σύμβασης. 

Σε περίπτωση αποτυχίας φιλικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ των Μερών που 

ανακύπτει από τη Σύμβαση, η διαφορά θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλη 

αρμόδια Δικαστήρια στην Αθήνα. 

14. Ισχύς - Διάρκεια 

Η Σύμβαση θα ισχύει αυτομάτως από την υπογραφή της από τα Μέρη.  

Η διάρκεια της Σύμβασης είναι αορίστου χρόνου. 
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15. Τέλος Σύνδεσης – Τέλος Επέκτασης 

Το Τέλος Σύνδεσης το οποίο οφείλεται στον Διαχειριστή για τις εργασίες σύνδεσης 

ανέρχεται  στο ποσό των 361.000,00 ευρώ και επιβαρύνεται με τον ισχύοντα Φ.Π.Α.  

Καταβάλλεται στον Διαχειριστή το ποσό των 165.000,00 ευρώ πλέον του Φ.Π.Α. 

κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης σε λογαριασμούς τραπέζης που θα 

υποδειχθούν και το υπολειπόμενο ποσό ήτοι 196.000 πλέον Φ.Π.Α. θα καταβληθεί 

με την έναρξη των εργασιών. 

Η καταβολή του Τέλους Σύνδεσης ή/και Τέλους Επέκτασης αποτελεί προϋπόθεση 

έναρξης ισχύος της Σύμβασης. 

16. Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) 

Ανά Σημείο Παράδοσης στο Ακίνητο, αποδίδεται μοναδικός κωδικός αριθμός 

(ΗΚΑΣΠ) ο οποίος εφεξής θα πρέπει να χρησιμοποιείται υποχρεωτικώς ως αναφορά 

σε κάθε επόμενη επικοινωνία μεταξύ των Μερών.  

 

17. ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να ολοκληρώσει την σύνδεση εντός 10 Μηνών από την 

υπογραφή της παρούσας και την καταβολή των Τελών Σύνδεσης.  

Ο Αντισυμβαλλόμενος δεσμεύεται δια της παρούσης ότι θα ενεργοποιήσει την 

εσωτερική εγκατάσταση το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση 

των εργασιών σύνδεσης του Διαχειριστή. Σε αντίθετη περίπτωση ο Διαχειριστής 

δύναται να απαιτήσει το σύνολο των δαπανών που πραγματοποίησε και 

υπερβαίνουν το τέλος σύνδεσης που καταβλήθηκε. 

 

Προς επιβεβαίωση των συμφωνηθέντων συντάχθηκε η Σύμβαση σε τέσσερα (4) 

όμοια πρωτότυπα, τα οποία αφού αναγνώσθηκαν και υπογράφηκαν από τα ΜΕΡΗ 

κάθε ΜΕΡΟΣ πήρε από δύο πρωτότυπα. 

 

 

ΟI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟI 

Για τον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ     Για τον ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 
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Παράρτημα ‘1’ – Τεχνικά Στοιχεία Σημείου Παράδοσης 
της από ……………………………………..Σύμβασης Σύνδεσης Φ.Α. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣIΜΟΠΟIΟΥΝΤΑ Φ.Α.  – ΧΡΗΣΗ Φ.Α. 

Το Φ.Α. που παρέχεται στον Αντισυμβαλλόμενο θα χρησιμοποιείται στα ακόλουθα 
μηχανήματα: 
Α.    ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΜΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

(ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ Η ΘΕΡΜIΔΟΦΟΡΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ) 

α/α Είδος/ Τύπος συσκευής Ονομαστική ισχύς 

καυστήρα kcal/h 

Αριθ. καυστ. 
Συνολική ισχύς 

καυστήρων kcal/h 

1 
ΛΕΒΗΤΑΣ 1.200.000 1 1.200.000 

2 
ΛΕΒΗΤΑΣ 1.200.000 1 1.200.000 

 

3 
ΛΕΒΗΤΑΣ 400,000 1 400.000 

ΣΥΝΟΛΟ 
2.800.000 

Β.    ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 (ΚΛIΒΑΝΟI, ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ, ΞΗΡΑΝΤΗΡIΑ ΚΤΛ.) 

α/α Είδος/Τύπος Συσκευής Ονομαστική 

ισχύς συσκευής 

kcal/h 

Αριθ. καυστ. Συνολική ισχύς 

καυστήρων kcal/h 

1     

2     

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

 

Γ.                                                                  ΧΡΗΣΗ Φ.Α. 

 

Μετά από αίτηση και με ευθύνη του Αντισυμβαλλομένου, ο Διαχειριστής αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να παρέχει στο Ακίνητο Φ.Α. για χρήση Επαγγελματική. 
 

ΟI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟI 

 

Για τον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ     Για τον ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 
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Εισηγούμαστε 

 

Α) Έγκριση σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φυλής και της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» για την σύνδεση του κολυμβητηρίου Άνω Λιοσίων με το δίκτυο διανομής 

φυσικού αερίου συνολικού προϋπολογισμού 361.000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η 

οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης. 

 

 Β) Την παραχώρηση χώρου στο δημοτικό χώρο του κολυμβητηρίου για την εγκατάσταση 

του σταθμού διανομής φυσικού αερίου. 

 
 
 

 Ο Δ/ΝΤΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

Ν. ΜΑΡΑΓΚΟΣ 

 

 

 


