ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΗΚΑΣΠ: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Στην Αθήνα σήμερα (ημερομηνία που αναγράφεται στο τέλος), αφενός η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ), που έχει έδρα στην Λυκόβρυση
Αττικής, Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών, νόμιμα εκπροσωπούμενη, καλούμενη στο
εξής ως η «Εταιρεία», αφετέρου η ένωση προσώπων/συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας επί
της οδού

πλήρη διεύθυνση πολυκατοικίας

Διαχειριστή αυτής,

όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον

όνομα διαχειριστή καλούμενη στο εξής ως «Καταναλωτής»,

3ος συμβαλλόμενος, ο
(επωνυμία εταιρείας)

και ως

ονοματεπώνυμο εγκαταστάτη εκπρόσωπος της εταιρείας
με ΑΦΜ:

ΑΦΜ εγκαταστάτη

και ΔΟΥ:

ΔΟΥ εγκαταστάτη ,

καλούμενος στο εξής «Εγκαταστάτης», συμφώνησαν τα εξής:
Μετά από αίτημα του Καταναλωτή , η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιδοτήσει
μέρος του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου του
Καταναλωτή με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:
1. Ο Καταναλωτής ανέθεσε στον Εγκαταστάτη την μελέτη και κατασκευή της εσωτερικής
εγκατάστασης φυσικού αερίου. Σημειώνεται ότι το μέγιστο ποσό της επιδότησης είναι
2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, συναρτήσει της δηλούμενης εγκατεστημένης ισχύος
του συμβολαίου σύνδεσης. Η ορθότητα της δήλωσης της εγκατεστημένης ισχύος του
συμβολαίου σύνδεσης θα επιβεβαιώνεται κατά την ενεργοποίηση της εσωτερικής
εγκατάστασης.
2. Ο Εγκαταστάτης δηλώνει και αποδέχεται ότι ο ανωτέρω προϋπολογισμός δεν μπορεί να
αναθεωρηθεί περαιτέρω και αποδέχεται να του καταβληθεί το ποσό της επιδότησης
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Η Εταιρεία αναλαμβάνει
την υποχρέωση να καταβάλει το επιδοτούμενο ποσό στον Εγκαταστάτη. Ο Εγκαταστάτης
εγγυάται και αποδέχεται την ακρίβεια του επιδοτούμενου ποσού παραιτούμενος από τυχόν
αναπροσαρμογή του και συμφωνεί και αποδέχεται το ποσό αυτό να καταβληθεί από την
Εταιρεία ύστερα από την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου και την κατάθεση των
απαραίτητων δικαιολογητικών.
Τα μέρη συμφωνούν και αποδέχονται ότι η καταβολή του παραπάνω ποσού επιδότησης
στον Εγκαταστάτη θα πραγματοποιηθεί μόνο και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
2.1. Ύστερα από την υποβολή του φύλλου Ρύθμισης και Συντήρησης των εγκαταστάσεων
Σταθερών Εστιών Καύσης (Φύλλο Ελέγχου Καύσης) στη Διεύθυνση Λειτουργίας &

Συντήρησης Χαμηλής Πίεσης της Εταιρείας και την έκδοση από την Εταιρεία της αντίστοιχης
άδειας χρήσης φυσικού αερίου. Η ημερομηνία έκδοσης της άδειας χρήσης της εσωτερικής
εγκατάστασης αποτελεί το χρονικό σημείο της δέσμευσης του ως άνω ποσού επιδότησης,
από το συνολικό διατιθέμενο ποσό του προγράμματος επιδότησης. Σε περίπτωση που το
συνολικό διατιθέμενο ποσό από το πρόγραμμα επιδότησης έχει εξαντληθεί πριν την
ημερομηνία αυτή, τα μέρη συμφωνούν ότι δεν ισχύει η παρούσα σύμβαση.
2.2. Υποβολή της παρούσας Σύμβασης στην Εταιρεία, υπογεγραμμένη από τον
Εγκαταστάτη και τον Καταναλωτή.
2.3. Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Καταναλωτή, στην οποία δήλωση αιτείται και
συναινεί ρητά για την κατάθεση του ποσού επιδότησης στον Εγκαταστάτη και ορίζει ακριβώς
το ποσό αυτό.
2.4. Έκδοση τιμολογίου του Εγκαταστάτη και υποβολή

αυτού στην Εταιρεία, εφόσον

πληρούνται τα ανωτέρω και πάντα μετά την ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης.
Στο τιμολόγιο η περιγραφή θα πρέπει να είναι: «Επιδότηση τεχνικής εγκατάστασης φυσικού
αερίου ως υπ’ αριθμόν ΗΚΑΣΠ XXXXXXXXXXXXXXXXXX». Ο αριθμός ΗΚΑΣΠ θα πρέπει
να είναι ο ίδιος με αυτόν που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της παρούσας σύμβασης.
2.5. Το επιδοτούμενο ποσό μειωμένο κατά το ποσό των νόμιμων παρακρατήσεων η Εταιρεία
θα καταβάλει στον Εγκαταστάτη εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή όλων των
απαραίτητων δικαιολογητικών και παραστατικών. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται από
την Εταιρεία κάθε 15η και 30η ημέρα του μηνός κατά τον οποίον λήγει η ως άνω περίοδος.
Σε περίπτωση που η ημέρα πληρωμής δεν είναι εργάσιμη, η πληρωμή θα πραγματοποιείται
την επόμενη εργάσιμη.
Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν υποχρεούται να καταβάλει τυχόν
υπερβάλλον ποσό στον Εγκαταστάτη, πέραν του επιδοτούμενου ποσού των 2.500,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
3. Ο ως 3ος συμβαλλόμενος Εγκαταστάτης ρητά δηλώνει και εγγυάται:
- Ότι η κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου πραγματοποιήθηκε
σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και ισχύοντες Κανονισμούς,
- Ότι o ίδιος, το συνεργείο ή και οι συνεργάτες του ή και οι καθ’ οιονδήποτε τρόπο
συμβαλλόμενοι με αυτόν για την μελέτη/κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης του
Καταναλωτή ουδεμία συμβατική σχέση έχουν με την Εταιρεία και αποκλειστικά υπεύθυνος
για τυχόν αμοιβές, αποζημιώσεις ή οποιαδήποτε παροχή παραμένει ο Εγκαταστάτης,
- Ότι το συνεργείο ή και οι συνεργάτες του ή και οι καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβαλλόμενοι με
αυτόν για την μελέτη/κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης του Καταναλωτή εκτέλεσαν το
έργο που τους έχει ανατεθεί άρτια και σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Ότι όλα τα
πιστοποιητικά, φύλλα Συντήρησης και Ρύθμισης των εγκαταστάσεων Σταθερών Εστιών
Καύσης και έγγραφα ή βεβαιώσεις που απαιτούνται από την κείμενη Νομοθεσία για την

μελέτη και κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης θα κατατεθούν/έχουν κατατεθεί στην
Εταιρεία και είναι σύννομα.
4. Ο Καταναλωτής δηλώνει ότι ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε φυσικό αέριο για την κεντρική
θέρμανση της πολυκατοικίας.
5. Η αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου
ανήκει στον Καταναλωτή ο οποίος ευθύνεται και για την λειτουργία και συντήρηση της
εσωτερικής εγκατάστασης σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης σύνδεσης φυσικού αερίου.
6. Σε περίπτωση παραβίασης ή μη εκπλήρωσης ενός από τους αναφερόμενους παραπάνω
όρους από υπαιτιότητα του Καταναλωτή ευθύνεται εις ολόκληρον έναντι της Εταιρείας ή/και
του Εγκαταστάτη για την καταβολή του οφειλόμενου ποσού και για την ανόρθωση της οποίας
ζημίας τυχόν ήθελε υποστεί η Εταιρεία θετικής ή αποθετικής.
7. Η παρούσα συμφωνία και με τους άνω όρους, τελεί υπό τη

διαλυτική

αίρεση

της

ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης του Καταναλωτή και κατάθεσης των
απαραίτητων δικαιολογητικών έως και την 29η Νοεμβρίου 2019. Η μη έγκαιρη ενεργοποίηση,
με βάση την ανωτέρω ημερομηνία, της εσωτερικής εγκατάστασης, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας
του Εγκαταστάτη ή του Καταναλωτή θα έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη λύση του παρόντος,
ενώ περαιτέρω η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει όποια ζημία ήθελε υποστεί
θετική ή αποθετική. Περαιτέρω ο Εγκαταστάτης και ο Καταναλωτής αποδέχονται,
συνομολογούν και εγγυώνται ότι σε περίπτωση μη έγκαιρης ενεργοποίησης της εσωτερικής
εγκατάστασης σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, ανεξαρτήτως του λόγου μη
ενεργοποίησης δεν δικαιούνται να στραφούν κατά της Εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο,
τυχόν δε αξιώσεις που ενδέχεται να δημιουργηθούν μεταξύ Εγκαταστάτη – Καταναλωτή
βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτούς.
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα και αφού
διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του υπογράφηκε όπως ακολουθεί.
Αθήνα__ /___/_____
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
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