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Υποβάλλετε συµπληρωµένη την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά 
ή µε φαξ. Το έντυπο είναι αναρτηµένο στον ιστότοπο της ∆Ε∆Α ή 
σας το αποστέλλουµε.

Η ∆Ε∆Α εξετάζει αν το ακίνητό σας είναι σε δρόµο από τον οποίο διέρχεται 
δίκτυο αερίου και σας στέλνει την Αίτηση Σύνδεσης και τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται.

Αν το ακίνητό σας δεν βρίσκεται σε δρόµο µε δίκτυο αερίου, τότε 
η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος φυλάσσεται από τη ∆Ε∆Α και ενηµερώνεστε 
όταν τα νέα δίκτυα πλησιάζουν στην περιοχή σας.

1. Εκδήλωση
Ενδιαφέροντος

Υποβάλλετε  συµπληρωµένη την Αίτηση Σύνδεσης µαζί µε δικαιολογητικά 
που απαιτούνται. 

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι αναρτηµένα στον ιστότοπο της ∆Ε∆Α, αλλά 
µπορούµε να σας τα στείλουµε και ταχυδροµικά. Η ∆Ε∆Α ορίζει ραντεβού µαζί 
σας για να συναποφασίσουµε τη θέση που θα τοποθετήσουµε τον µετρητή σας.

2. Αίτηση Σύνδεσης

H ∆Ε∆Α συµπληρώνει το Έντυπο Μελέτης για τη θέση του µετρητή, η οποία 
συµφωνείται µε τον τελικό πελάτη και το µηχανικό σας και σας αποστέλλει το 
Έντυπο της Προσφοράς µαζί µε την Προτεινόµενη Σύµβαση Σύνδεσης.

3. Έντυπο Μελέτης και
Έντυπο Προσφοράς

Αναθέτετε τη σύνταξη µελέτης της εσωτερικής εγκατάστασης στο ακίνητό 
σας, σε διπλωµατούχο ή τεχνολόγο µηχανικό. Η ∆Ε∆Α ελέγχει και θεωρεί 
τη Μελέτη. 

4. Σύνταξη Μελέτης

Αναθέτετε την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου σας, 
σε αδειούχο εγκαταστάτη.

Η ∆Ε∆Α διενεργεί αυτοψία στην εγκατάσταση για να πιστοποιήσει 
το «καλώς έχειν». 

5. Κατασκευή 
της εσωτερικής 
εγκατάστασης

Υπογράφετε τη Σύµβαση Σύνδεσης που σας έχει στείλει η ∆Ε∆Α και αφού 
καταθέσετε το ποσό που ενδεχόµενα να έχει προκύψει για τη σύνδεσή 
σας, η ∆Ε∆Α συνδέει το ακίνητό σας µε το δίκτυο αερίου.

6. Υπογραφή
της Σύµβασης 
Σύνδεσης

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της εσωτερικής 
εγκατάστασης είναι η ύπαρξη συµβολαίου προµήθειας φυσικού αερίου.

7. Ενεργοποίηση 
της εσωτερικής 
εγκατάστασης


