ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Για τη Σύνδεση κατοικιών με το δίκτυο Φυσικού Αερίου
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ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Κόστος που πληρώνεται στην ΕΠΑ Αττικής εφάπαξ πριν την υπογραφή της σύμβασης για τη
σύνδεση ενός καταναλωτή.
Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου εξαρτάται από το είδος του πελάτη (Εμπορικός,
Οικιακός), τη χρήση (κεντρική θέρμανση, αυτονομία), τον αριθμό των διαμερισμάτων του
(1)
κτηρίου (αριθμός δυνητικών μετρητών) για την περίπτωση συνδέσεων αυτόνομης θέρμανσης
και την απαίτηση κατασκευής νέας παροχής ή τη χρήση υπάρχουσας για τις υπόλοιπες
περιπτώσεις καταναλωτών (πλην της αυτόνομης θέρμανσης).
Τέλη
σύνδεσης (€)
(συμπ. ΦΠΑ)
Κεντρική θέρμανση (νέα παροχή)
Οικιακή χρήση με θέρμανση
(5+ δυνητικοί μετρητές)
Οικιακή χρήση με θέρμανση
(2-4 δυνητικοί μετρητές)
Οικιακή χρήση με θέρμανση
(1 δυνητικός μετρητής)
Οικιακή χρήση χωρίς θέρμανση
(υφιστάμενη παροχή)

Έκπτωση
έγκαιρης
ενεργοποίησης*

781,20

Καταβαλλόμενα
τέλη σύνδεσης
781,20

421,60

-297,60

124,00

545,60

-297,60

248,00

545,60

545,60

124,00

124,00

(1) Στην περίπτωση συνδέσεων αυτόνομης θέρμανσης (οικιακή χρήση) για τον προσδιορισμό του αριθμού
των δυνητικών μετρητών απαιτείται ως δικαιολογητικό πρόσφατη κατάσταση κοινοχρήστων του κτηρίου ή
πρόσφατοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος οικιακής χρήσης στην εν λόγω διεύθυνση.

*Ο καταναλωτής καταβάλλει τα τέλη σύνδεσης αφού ληφθεί υπόψη έκπτωση έγκαιρης
ενεργοποίησης. Ωστόσο, σε περίπτωση μη ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης από
τον καταναλωτή εντός 3 μηνών από την τοποθέτηση του μετρητή, η ΕΠΑ Αττικής απαιτεί το εν
λόγω ποσό μέσω του λογαριασμού του κατανάλωσης.
Σε περίπτωση τοποθέτησης μετρητή εντός ρυμοτομικής γραμμής, το κόστος της όδευσης του
αγωγού είναι:
-

Υπέργειο δίκτυο 33 €/μέτρο (πλέον ΦΠΑ)
Υπόγειο δίκτυο 60 €/μέτρο (πλέον ΦΠΑ)

ΕΓΓΥΗΣΗ
Ποσό που προκαταβάλλεται στην ΕΠΑ Αττικής άτοκα πριν την υπογραφή της σύμβασης και
επιστρέφεται στον καταναλωτή αν διακοπεί ή λήξει η σύμβαση. Έχει στόχο την εξασφάλιση της
ΕΠΑ Αττικής για την πληρωμή τυχόν μελλοντικών οφειλών που απορρέουν από τη Σύμβαση
Παροχής Φυσικού Αερίου. Το ύψος της εγγύησης εξαρτάται από το αιτούμενο φορτίο που θα
ζητήσει ο πελάτης (δηλαδή από την ισχύ της συσκευής που θα χρησιμοποιεί).
ΕΓΓΥΗΣΗ = ΙΣΧΥΣ (σε kcal/h) X 0,0033 €
Ως ελάχιστη εγγύηση ορίζεται το ποσό των 21€.
Η εγγύηση δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.
Σημεία πληρωμής
Τα τέλη σύνδεσης και την εγγύηση μπορείτε να πληρώσετε στο ταμείο στο κατάστημα
εξυπηρέτησης πελατών της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε., Αμερικής 11 Αθήνα ή στα υποκαταστήματα των
τραπεζών Εθνική και Eurobank. Μπορείτε επίσης να πληρώσετε μέσω e-banking από
λογαριασμό της Εθνικής ή της Eurobank αντίστοιχα.

