ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Σήµερα στις ………………(….) του µήνα ……………………………του 200….
ηµέρα ……………………….
µεταξύ
της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης , καλούµενης
`ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ΄ εκπροσωπούµενης νόµιµος από τον πρόεδρο κ. Κοκκαλιάρη Ιωάννη ή
του νοµίµως εξισιοδοτηθέντα απ’ αυτόν.
και
Του κ. …………………………………….του ……………………………..και της
………………….. κάτοικο ……………………………..Οδός …………………….
……………………………..αριθµό ……….κάτοχο δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας
του …………………………………..µε αριθµό ……………………..ο οποίος ενεργεί
στην σύµβαση αυτή για τον εαυτό του ατοµικά και ως νόµιµος εκπρόσωπος των
ιδιοκτήτων της επί της οδού ………………………………………………αριθµό ……
οικοδοµής, συνολικής µεικτής επιφάνειας …………… ..τετραγωνικών µέτρων , οι
οποίοι τον έχουν εξουσιοδοτήσει νόµιµα να υπογράψει την παρούσα σύµβαση
και οι οποίοι αναφέρονται στο συνηµµένο Παράρτηµα καλούµενων όλων των
ιδιοκτητών ΄ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ΄, συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα
παρακάτω :
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα παρέχει θερµική ενέργεια στον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ,
καλούµενη ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ σύµφωνα µε τον κανονισµό Τηλεθέρµανσης της
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ δέχεται να λαµβάνει την ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ,
αποδεχόµενος ανεπιφύλακτα τον κανονισµό Τηλεθέρµανσης της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ,
που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής αντίγραφο του οποίου έλαβε , τον
ανέγνωσε, µελέτησε και γνωρίζει .
Η παρούσα σύµβαση παροχής Τηλεθέρµανσης µαζί µε τον κανονισµό
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ , ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής της ,
µέχρι της λύσεως αυτής σύµφωνα µε τον κανονισµό Τηλεθέρµανσης της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
Η σύνδεση του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ µε το Σύστηµα της Τηλεθέρµανσης της
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ , θα γίνει στην επί οδού ………………………………………………
αριθµός ………..ιδιοκτησίας του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ .
Οι λογαριασµοί που θα εκδίδονται από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έναντι της
κατανάλωσης του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ θα αποστέλλονται για εξόφληση στην διεύθυνση οδός
………………………………………………αριθµός ……………που µας δηλώθηκε και
γνωστοποιήθηκε απ’ αυτόν .
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ αναγνωρίζει την αποκλειστική κυριότητα της
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό του Θερµικού Υποσταθµού
που θα του παραδώσει, διατηρώντας µόνο το δικαίωµα χρήσης στον εξοπλισµό
αυτό για όλο το διάστηµα που βρίσκεται σε ισχύ η παρούσα Σύµβαση .
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ αποδέχεται και κατέβαλε σήµερα στο ταµείο της
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ την Α΄ ∆όση (…….…….) σε σύνολο ποσού (……...…..) / εφ’άπαξ
(….…..…..) σε σύνολο ποσού (…………..) Χρέωσης Σύνδεσης µε την Τηλεθέρµανση,
σύµφωνα µε τον κανονισµό της Τηλεθέρµανσης και το ισχύον Τιµολόγιο Χρέωσης της
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ .

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ είναι υποχρεωµένη να εγκαταστήσει όλον τον απαιτούµενο
εξοπλισµό και σωληνώσεις στην παραπάνω ιδιοκτησία του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ,
προκειµένου να παραδώσει σ’ αυτόν ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ .
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ρητά δηλώνει ότι αποδέχεται την χρέωση σε αυτόν της
κατανάλωσης ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ που θα γίνεται σε λογαριασµούς σύµφωνα µε
τον κανονισµό Τηλεθέρµανσης της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και το εκάστοτε ισχύον
Τιµολόγιο Χρέωσης της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ .

Για την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Για τον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

……………………….

1…………………………

2…………………………

