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ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Προς: Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών
ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, 115 26 Αθήνα
Τ.: 2130 333 000, FAX: 213 00 75 498, e-mail: CustomerCare@heron.gr

Προσωπικά Στοιχεία

Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Εταιρείας:

∆/νση Κατοικίας/Έδρα Εταιρείας: Πόλη/Περιοχή: Τ.Κ.: 

Α∆Τ : Αρχή Έκδοσης: ΑΦΜ: ∆ΟΥ:

Τηλέφωνο: Κινητό: Fax: e-mail:

Ονοµατεπώνυµο Νοµίµου Εκπροσώπου (Για νοµικό πρόσωπο)

Στοιχεία Σύµβασης

Α/Α Σύµβασης:

Ηµεροµηνία Υπογραφής Σύµβασης:

Αριθµός Μετρητή:

∆ιεύθυνση εγκατάστασης παροχής φυσικού αερίου («Εγκατάσταση»):

Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σηµείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ):

1. ∆ια της υπογραφής της παρούσης, ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ οριστικά και ανέκκλητα την ανωτέρω περιγραφόµενη σύµβαση προµήθειας φυσικού αερίου (εφεξής η 
«Σύµβαση»).
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2. Λόγος καταγγελίας (εφεξής η «Καταγγελία»): (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕ∆ΙΟΥ/ΩΝ)

 2.1. Αλλαγή Προµηθευτή

 2.2. Αποχώρηση από την Εγκατάσταση

2.2.1.  ∆ΗΛΩΝΩ ότι πρόκειται να αποχωρήσω από την Εγκατάσταση και δεν επιθυµώ την τροποποίηση της Συµβάσεως λόγω 
µετεγκατάστασης. Σκοπούµενη ηµεροµηνία αποχώρησης και λύσης της Σύµβασης: …………………. (ήτοι τριάντα (30) ηµέρες 
κατ’ ελάχιστον µετά την ηµεροµηνία αποστολής της παρούσης στον Προµηθευτή Φυσικού Αερίου ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

2.2.2.  ∆ΗΛΩΝΩ ότι κατόπιν της υποβολής της παρούσας: (ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕ∆ΙΟΥ)

2.2.2.1. Θα προβώ αµέσως στις ενέργειες που προβλέπονται εκ της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας για την Παύση 
Εκπροσωπήσεως του µετρητή της Εγκατάστασης και την διακοπή της παροχής Φυσικού Αερίου της Εγκατάστασης κατά 
την επιθυµητή ηµεροµηνία αποχώρησης από την Εγκατάσταση.

2.2.2.2. Εξουσιοδοτώ ρητώς τον Προµηθευτή Φυσικού Αερίου ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ όπως προκειµένου 
να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες για την Παύση Εκπροσωπήσεως του µετρητή κατά την διακοπή της παροχής 
Φυσικού Αερίου της Εγκατάστασης, δυνάµει της επισυναπτόµενης στην παρούσα Εξουσιοδοτήσεως Εκπροσωπήσεως 
ενώπιον του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανοµής.

3. Ειδοποίηση από τον Προµηθευτή Φυσικού Αερίου ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ περί τροποποιήσεως όρου/όρων της Σύµβασης 
ή προς γνώση της τροποποιήσεως των Χρεώσεων Προµήθειας Φυσικού Αερίου.

4. Έτερος λόγος

5. ∆ΗΛΩΝΩ ότι έχω λάβει γνώση και αποδέχοµαι ότι:

5.1. Εφόσον η Σύµβαση καταγγέλλεται λόγω αλλαγής προµηθευτή φυσικού αερίου, η Σύµβαση λύεται αυτοδικαίως και τα έννοµα αποτελέσµατα 
της παρούσης Καταγγελίας επέρχονται την προηγουµένη της ηµεροµηνίας ενάρξεως ισχύος της δηλώσεως εκπροσωπήσεως µετρητή από 
το νέο προµηθευτή, ως η συγκεκριµένη ηµεροµηνία καθορίζεται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου και 
γνωστοποιείται στον Προµηθευτή Φυσικού Αερίου ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το νέο προµηθευτή.

5.2. Εφόσον η Σύµβαση καταγγέλλεται λόγω αποχωρήσεως από την Εγκατάσταση:

5.2.1. Η Σύµβαση λύεται αυτοδικαίως κατά το χρόνο που δηλώνεται ανωτέρω ως σκοπούµενη ηµεροµηνία αποχωρήσεως, η οποία 
οφείλει να απέχει κατ’ ελάχιστον τριάντα (30) ηµέρες µετά την ηµεροµηνία αποστολής της παρούσης στον Προµηθευτή Φυσικού 
Αερίου ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

5.2.2. Σε περίπτωση µη εµπροθέσµου γνωστοποιήσεως της αποχωρήσεώς µου κατά τα ανωτέρω διαλαµβανόµενα, έως ότου λάβει χώρα 
η Παύση Εκπροσωπήσεως του µετρητή της Εγκατάστασης, η Σύµβαση παραµένει εν ισχύι και ως εκ τούτου υποχρεούµαι να 
καταβάλω τα οφειλόµενα εκ της Συµβάσεως απορρέουσα ποσά στον Προµηθευτή Φυσικού Αερίου ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ως ηµεροµηνία λύσεως της Σύµβασης θεωρείται η Ηµεροµηνία Παύσεως Εκπροσωπήσεως του µετρητή της 
Εγκατάστασης, ως αυτή καθορίζεται από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή, κατά τα οριζόµενα στους Κώδικες ∆ιαχείρισης ∆ικτύων.
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Ηµεροµηνία              /              /

Υπογραφή/Σφραγίδα Πελάτη

5.3. Εφόσον η Σύµβαση καταγγέλλεται για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η Σύµβαση λύεται άνευ άλλης διατυπώσεως και τα αποτελέσµατα της 
Καταγγελίας επέρχονται µετά την παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της παρούσης στον Προµηθευτή Φυσικού 
Αερίου ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

5.4. Η παρούσα Καταγγελία δεν συνεπάγεται την επιβολή εις βάρος µου οιασδήποτε επιβαρύνσεως, οικονοµικής ή άλλης φύσεως, εξαιρουµένης 
πλην της περιπτώσεως κατά την οποία η Σύµβαση καταγγέλλεται πριν την παρέλευση της προβλεποµένης στη Σύµβαση ελάχιστης διάρκειας. 
Στην περίπτωση αυτή η Καταγγελία παραµένει ισχυρή και επιφέρει τα έννοµα αυτής αποτελέσµατα, πλην όµως ο Προµηθευτής Φυσικού 
Αερίου ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται αποζηµίωση, κατά τα διαλαµβανόµενα στους Ειδικούς Όρους της 
Συµβάσεως.

5.5. Κατόπιν της παρούσης Καταγγελίας της Συµβάσεως, καθίστανται άµεσα ληξιπρόθεσµες και απαιτητές οιεσδήποτε τυχόν οφειλές µου προς 
τον Προµηθευτή Φυσικού Αερίου ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ απορρέουσες εκ της Συµβάσεως.

5.6. Για το χρονικό διάστηµα από της λύσεως της Συµβάσεως δυνάµει της παρούσης Καταγγελίας έως της ενάρξεως εκπροσωπήσεως του 
µετρητή της Εγκατάστασης από έτερο προµηθευτή φυσικού αερίου, οφείλω στον Προµηθευτή Φυσικού Αερίου ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρηµατικό αντάλλαγµα για τις ποσότητες φυσικού αερίου που θα καταναλωθούν στην Εγκατάσταση, βάσει της 
Συµφωνηθείσας Τιµής, κατά τα ειδικότερα διαλαµβανόµενα στη Σύµβαση.

5.7. Με ατοµική µου ευθύνη, γνωρίζοντας και αποδεχόµενος τις κυρώσεις που προβλέπονται από το ν. 1599/1986, βεβαιώνω ρητώς ότι το σύνολο 
των στοιχείων που αναγράφονται στην παρούσα Καταγγελία είναι πλήρη, αληθή και ακριβή και αναγνωρίζω το δικαίωµα του Προµηθευτή 
Φυσικού Αερίου ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ να επαληθεύει την ακρίβεια των ως άνω στοιχείων.

5.8. Η παρούσα Καταγγελία οφείλει είτε να κατατεθεί στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών του Προµηθευτή Φυσικού Αερίου ΗΡΩΝ 
ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, 115 26 Αθήνα, είτε να αποσταλεί στην ως άνω αναφερόµενη διεύθυνση 
των γραφείων της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δια συστηµένης επιστολής µε απόδειξη παραλαβής ή δι’ οιουδήποτε ετέρου 
προσφόρου µέσου, δια του οποίου θα προκύπτει αδιαµφισβητήτως η βεβαία ηµεροµηνία παραλαβής της. Οι ως άνω αναφερόµενες 
προθεσµίες της παρούσης Καταγγελίας άρχονται από της εποµένης είτε της υποβολής της παρούσης Καταγγελίας είτε της ηµέρας 
αποστολής της, όπως αυτή βεβαιώνεται από τις υπηρεσίες ή τα µέσα διαβίβασής της, κατά τα ανωτέρω διαλαµβανόµενα.


