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ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Προς: ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.
∆ραστηριότητα Εµπορίας
Μαρίνου Αντύπα 92, Ηράκλειο Αττικής, TK 14121
Τηλ.: 2102701165 - Fax: 2102701015 - e-mail: commercial@depa.gr
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Όνοµα/Επωνυµία
Νόµιµος εκπρόσωπος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
ΑΦΜ
∆ΟΥ
Έδρα
Εγκατάσταση
(αν διαφέρει από έδρα)

Τηλ.
Fax
Πόλη
ΤΚ
Πόλη
ΤΚ

Κιν.
e-mail
Οδός
Αρ.
Οδός
Αρ.

Με το παρόν αιτούµαι
την σύναψη Σύµβασης Πώλησης Φυσικού Αερίου
µε τα εξής στοιχεία:
[επιλέξτε/συµπληρώστε κατά περίπτωση]
Κατηγορία Πελάτη
Μη Οικιακός – Εµπορικός (Ε)
Μη Οικιακός- Βιοµηχανικός (Β1)
Μη Οικιακός-Βιοµηχανικός (Β2)
Μεγάλος Βιοµηχανικός
Ηλεκτροπαραγωγός
Ειδική Υποκατηγορία Προστατευόµενου Πελάτη
Στοιχεία Σύνδεσης
ΗΚΑΣΠ
Εγκατεστηµένη ισχύς
kcal/h – kW – Nm3
Τύπος µετρητή/ειδικά χαρακτηριστικά
Αρ. µετρητή
Είδος: Εσωτερικός
Εξωτερικός
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
Υφίσταται ενεργή σύνδεση
Απαιτείται επανενεργοποίηση µετρητή/επανασύνδεσης τροφοδοσίας
Απαιτείται νέα σύνδεση. Για την περίπτωση αυτή δηλώνω ότι έχω την ιδιότητα του:
(Πλήρους/ψιλού) κυρίου του ακινήτου της Εγκατάστασης µε ποσοστό άνω του 50%
Μισθωτή/επικαρπωτή µε εξουσιοδότηση συγκυριών µε ποσοστό άνω του 50%
Άλλη [εξηγήστε]

Στοιχεία Πληρωµής
Πάγια εντολή µέσω Τραπέζης
∆ιεύθυνση Αποστολής
Λογαριασµού
Αποστολή Λογαριασµού

Πόλη
ΤΚ

Οδός
Αρ.
Και µε e-mail

Μόνο µε e-mail

Επιθυµητή διάρκεια σύµβασης
∆ηλώνω ότι επιθυµώ την παροχή ειδικού τιµολογίου προσαρµοσµένο στα ακόλουθα
χαρακτηριστικά και καταναλωτική συµπεριφορά.
Αναλύστε το αίτηµά σας. [Αν δεν επαρκεί ο χώρος επισυνάψτε σελίδα/ες]

∆ηλώνω ότι έχω ενηµερωθεί ότι σε περίπτωση σύναψης της Σύµβασης από απόσταση
δικαιούµαι να υπαναχωρήσω από τη Σύµβαση εντός προθεσµίας δεκατεσσάρων (14)
ηµερολογιακών ηµερών από την σύναψη (υπογραφή) της. Στο πλαίσιο αυτό έλαβα και σχετικό
έγγραφο υπόδειγµα δήλωσης λόγω υπαναχώρησης. Η υπαναχώρηση είναι δυνατή µε
οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που παρουσιάζει την απόφασή µου να υπαναχωρήσω από
τη Σύµβαση.
∆ηλώνω ρητά ότι [επιλέξτε:]
δεν δίνω
δίνω
την συγκατάθεσή µου να δεσµευθούν οι απαραίτητες δυναµικότητες χρήσης των υποδοµών
ΕΣΦΑ και ∆ικτύου ∆ιανοµής και να ξεκινήσει η εκτέλεση της Σύµβασης (παροχή Φυσικού
Αερίου) πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας υπαναχώρησης. Σε περίπτωση µη
συγκατάθεσης δηλώνω ότι έχω ενηµερωθεί ότι η εκτέλεση της Σύµβασης (παροχή Φυσικού
Αερίου) θα ξεκινήσει µετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας υπαναχώρησης. Σε
περίπτωση συγκατάθεσης δηλώνω ότι σε περίπτωση υπαναχώρησης δεσµεύοµαι να
καταβάλω το εύλογο τίµηµα του εν τω µεταξύ καταναλωθέντος Φυσικού Αερίου στη ∆ΕΠΑ Α.Ε.
κατά τα διαλαµβανόµενα στη Σύµβαση πλέον των ετησίων χρεώσεων δέσµευσης
δυναµικότητας για τη χρήση των υποδοµών ΕΣΦΑ και ∆ικτύου ∆ιανοµής.
Με την επιφύλαξη αιτήµατος για παροχή ειδικού τιµολογίου, δηλώνω ότι ενηµερώθηκα
ενδελεχώς και αποδέχοµαι πλήρως το τιµολόγιο και εν γένει την µεθοδολογία υπολογισµού
της τιµής του Φυσικού Αερίου που θα παρέχεται από τη ∆ΕΠΑ Α.Ε., την οποία επέλεξα ως
Προµηθευτή Φυσικού Αερίου.

∆ηλώνω ότι έχω λάβει γνώση και µελετήσει ενδελεχώς τα συνηµµένα στην παρούσα
(προσφορά/όροι σύµβασης, δικαιολογητικά, εξουσιοδότηση, κλπ) τα οποία ανεπιφύλακτα
αποδέχοµαι.
Βεβαιώνω, µε ατοµική µου ευθύνη, γνωρίζοντας και αποδεχόµενος τις κυρώσεις που
προβλέπονται από το ν. 1599/1986, ότι το σύνολο των στοιχείων που αναγράφονται στην
παρούσα είναι πλήρη, αληθή και ακριβή και αναγνωρίζω το δικαίωµα της ∆ΕΠΑ Α.Ε. να
επαληθεύει την ακρίβεια τους. Αναλαµβάνω, επίσης, την υποχρέωση να γνωστοποιώ αµέσως
στη ∆ΕΠΑ Α.Ε. οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή ή τροποποίηση των δηλωθέντων στοιχείων εντός
(2) εργάσιµων ηµερών συµπληρώνοντας Έντυπο Τροποποίησης Σύµβασης Προµήθειας.
∆ηλώνω ότι είµαι ο νόµιµος χρήστης της Εγκατάστασης η οποία αντιστοιχεί στον ανωτέρω
ΗΚΑΣΠ και αναγνωρίζω ότι φέρω την πλήρη ευθύνη ως προς την ακρίβεια και το περιεχόµενο
των δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην παρούσα αίτησή µου.
Παρέχω
∆εν παρέχω
ρητά στη ∆ΕΠΑ Α.Ε. την συγκατάθεσή µου για την επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών
δεδοµένων κατά τη σχετική ισχύουσα νοµοθεσία.
Επιτρέπω
∆εν επιτρέπω
ρητά στη ∆ΕΠΑ Α.Ε να χρησιµοποιεί τα κατά περίπτωση αναγκαία δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα µου για ενηµερωτικούς σκοπούς ή αποστολή ενηµερωτικών εντύπων καθώς και
για την αποστολή αυτών σε τρίτους συµβεβληµένους συνεργάτες της αποκλειστικά για
σκοπούς προώθησης πωλήσεων ή/και υπηρεσιών και ενηµέρωσής µου για το Φυσικό Αέριο.
Σε περίπτωσης θετικής απάντησης στο προηγούµενο πεδίο, δηλώνω ότι επιθυµώ η εν λόγω
επικοινωνία της ∆ΕΠΑ Α.Ε να πραγµατοποιείται µέσω [επιλέξτε]:
Με ταχυδροµική επιστολή (πχ µέσω λογαριασµού)
Προφορικά µέσω κινητού τηλεφώνου
Προφορικά µέσω σταθερού τηλεφώνου
Με ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail)
∆ηλώνω ότι έλαβα γνώση ότι η ∆ΕΠΑ Α.Ε., χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο
εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή πλήρους Αίτησης Προσφοράς
Προµήθειας, θα µε ενηµερώσει εγγράφως και πλήρως αιτιολογηµένα για την απόρριψη της
Αίτησής µου, παρέχοντάς µου, στην περίπτωση αυτή, εύλογη προθεσµία (όχι µικρότερη των
δέκα (10) ηµερών) για υποβολή αιτήµατος επαναξέτασης ή ένταξης σε διαφορετική κατηγορία
Πελατών.
Σε περίπτωση που η Αίτηση δεν είναι πλήρης, η ∆ΕΠΑ Α.Ε. θα µε ενηµερώσει άµεσα,
παρέχοντάς µου εύλογη προθεσµία (όχι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών) για την
συµπλήρωση της Αίτησης.
Αναγνωρίζω ότι ∆ΕΠΑ Α.Ε δικαιούται να αρνηθεί τη σύναψη της αιτούµενης Σύµβασης:
α) αν δεν έχω προκαταβάλει την απαιτούµενη εγγύηση,
β) αν δεν έχει συναφθεί προηγουµένως η Σύµβαση Σύνδεσης µου µε τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή
του ∆ικτύου ∆ιανοµής,
γ) αν δεν τεθεί σε χρήση από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής το σχετικό
Σηµείο Παράδοσης, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου,
και

δ) αν δεν έχω παράσχει στη ∆ΕΠΑ Α.Ε. όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τα απαραίτητα
έγγραφα, κατά περίπτωση.
Σηµείωση: Η παρούσα πρωτοκολλάται στα γραφεία της ∆ΕΠΑ Α.Ε. ή αποστέλλεται
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή µε απόδειξη παραλαβής (ή µε fax ή e-mail ή µε
οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο βεβαίας χρονολογίας).
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Προς Μη Οικιακούς Εµπορικούς και Μικρούς Βιοµηχανικούς Πελάτες
Η προσφορά απευθύνεται σε όλους τους Βιοµηχανικούς και Εµπορικούς Πελάτες Φυσικού
Αερίου που επιθυµούν να έχουν σταθερή τιµή προµήθειας φυσικού αεριού ανά τρίµηνο. Η
παρούσα προσφορά είναι συνοπτική. Το πλήρες σχέδιο της Σύµβασης Πώλησης Φυσικού
Αερίου θα σας αποσταλεί µετά την αποδοχή της Αίτησης Προσφοράς Προµήθειας.
ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α) Τιµή Προµήθειας Τριµήνου
Sp = Οριστική Μοναδιαία Τιµή Εκκίνησης τριµηνιαίας ∆ηµοπρασίας + GM €/kWh
Αναλυτικά: Η Χρέωση Προµήθειας της ∆ΕΠΑ Α.Ε. υπολογίζεται ως εξής: Η Τιµή
Προµήθειας Φυσικού Αερίου (Sp) θα προκύπτει, ανά τρίµηνο, από την Οριστική
Μοναδιαία Τιµή Εκκίνησης (συµπεριλαµβανοµένης της µοναδιαίας χρέωσης
ευελιξίας εκάστου τριµήνου) της εκάστοτε Τριµηνιαίας Ηλεκτρονικής ∆ηµοπρασίας
Φυσικού Αερίου της ∆ΕΠΑ Α.Ε. (βλ. αναλυτικότερα στις ∆ιακηρύξεις των εν λόγω
∆ηµοπρασιών) πλέον περιθωρίου (GM) κυµαινόµενου ύψους από 0,0008 €/kWh έως
0,0012 €/kWh, ανάλογα µε το ύψος της ετήσιας ποσότητας. Η Οριστική Μοναδιαία
Τιµή Εκκίνησης κάθε Τριµηνιαίας ∆ηµοπρασίας δηµοσιεύεται κάθε τρίµηνο στην
ιστοσελίδα της ∆ΕΠΑ Α.Ε.1 σε $/kWh και θα µετατρέπεται σε €/kWh κάθε µήνα, µε
την ισοτιµία ευρώ δολαρίου (€/$) της 7ης εργάσιµης ηµέρας κάθε µήνα, όπως αυτή
ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας2. Η Τιµή
Προµήθειας Φυσικού Αερίου στρογγυλοποιείται στο 9ο δεκαδικό ψηφίο.
Β) Έκπτωση Φερεγγυότητας
Χορηγείται αναδροµική έκπτωση εµπρόθεσµης εξόφλησης όλων των λογαριασµών
κατανάλωσης Φυσικού Αερίου του έτους, ανάλογα µε το ύψος κατανάλωσης.
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Χρέωση Μεταφοράς & Χρέωση ∆ιανοµής
Η Τιµή Προµήθειας Φυσικού Αερίου επιβαρύνεται µε τις ρυθµιζόµενες χρεώσεις χρήσης των
υποδοµών του Ελληνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) -ΦΕΚ Β’ 3720/20.10.2017 και
Β’ 4737/29.12.2017) και των ∆ικτύων ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου - ΦΕΚ Β’ 3490/31.10.2016
και Β’ 3537/3.11.2016-, ως εκάστοτε ισχύουν.
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
Φόροι και Τέλη
Η Τιµή Προµήθειας Φυσικού Αερίου επιβαρύνεται επίσης µε:

http://www.depa.gr///content/article/002006004/355.html#)
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxrefgraphusd.en.html
1
2

Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) βάσει Κανονισµού 2913/1992 και ν. 2960/2001
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», ως εκάστοτε ισχύει
Ειδικό Τέλος ∆ΕΤΕ 0,5% (Ν. 2093/1992, Ν.2960/2001): 0,5% επί του συνόλου των
χρεώσεων, των φόρων δυναµικότητας και του ΕΦΚ. (∆εν επιβαρύνεται µε Φ.Π.Α.)
Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ (Απόφαση ΡΑΕ 43/2016)
Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασµού (ΤΑΕ): εισπράττεται µε τους εκκαθαριστικούς
λογαριασµούς και αποδίδεται στον ∆ιαχειριστή ΕΣΦΑ (Ν.4001/2011, ΦΕΚ Β'
2536/23.09.14).
Φ.Π.Α. 13% ή όσο εκάστοτε ισχύει (εφαρµόζεται επί Χρεώσεων Προµήθειας, Μεταφοράς
και ∆ιανοµής και επί ΕΦΚ, ΤΑΕ και Ανταποδοτικού Τέλος ΡΑΕ).
Ειδικοί Όροι:
Η Σύµβαση έχει ελάχιστη διάρκεια έως το τέλος του τρέχοντος έτους.
Για την σύναψη της σύµβασης απαιτείται ταυτόχρονη παράδοση εγγυητικής επιστολής
τραπέζης (ή καταβολή χρηµατικής εγγυοδοσίας µε έµβασµα) ύψους ίσης προς την αξία
της ποσότητας φυσικού αερίου που ισοδυναµεί µε τριάντα πέντε (35) φορές το πηλίκο της
συµβολαιοποιηµένης ποσότητας δια των ηµερών διάρκειας της Σύµβασης.
Οι προσφερόµενες χρεώσεις ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, µε την
επιφύλαξη τροποποιήσεων του ρυθµιστικού πλαισίου ως προς τις ρυθµιζόµενες χρεώσεις
και τις χρεώσεις υπέρ τρίτων.
Προτεινόµενη διάρκεια έως
Μέγιστος προβλεπόµενος χρόνος ενεργοποίησης
Έλαβα γνώση της ανωτέρω προσφοράς, η οποία είναι δεσµευτική για τριάντα (30) ηµέρες
από την παραλαβή της.

Τόπος/Ηµεροµηνία

Υπογραφή/Σφραγίδα Πελάτη

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για Βιομηχανικό πελάτη κατηγορίας Β1 που βρίσκεται υποθετικά στην περιοχή του Κιλκίς με
ενδεικτικές ποσότητες: Ημερήσια Δυναμικότητα 12.000 kWh, Ωριαία Δυναμικότητα 1.200
kWh, Μηνιαία Κατανάλωση 300.000 kWh και GM= 0,0012 €/kWh κατά το μήνα Αύγουστο
2018.
ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Sp)

ΜΗΝΑΣ

ΙΣΟΤΙΜΙΑ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
πχ. 10/09
€/USD

Οριστική Τιµή Τρίµηνης
∆ηµοπρασίας +
Μοναδιαία χρέωση
ευελιξίας ($/kWh)

Gm
(€/kWh)

SP (€/kWh)

MK
(kWh)

Χρέωση
Προµήθειας (€)

Αυγ-18

1,1571

0,027781757

0,0012

0,025209815

300.000

7.562,94

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΜΗΝΑΣ

MK
(kWh)

Ηµερήσια
∆υναµικότητα
(kWh)

Συντελεστής
Ενέργειας
Μεταφοράς
(€/kWh)

Συντελεστής
∆υναµικότητας
Μεταφοράς
(€/kWh)

Χρέωση
Ενέργειας
Μεταφοράς
(€) (Μηνιαία
Κατανάλωση
*
Συντελεστής
Ενέργειας)
(1)

Αυγ-18

300.000

12.000

0,00031400

0,2750764

94,20

Χρέωση Ισχύος
Μεταφοράς (€)
(Ηµερήσια
∆υναµικότητα *
Συντελεστής
∆υναµικότητας)
(2)

ΧΡΕΩΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
(1)+(2) (€)

280,35

374,55

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

ΜΗΝΑΣ

MK
(kWh)

Ωριαία
∆υναµικότητα
(µέγιστη τιµή
µέχρι και
Αύγουστο
2018) (kWh)

Αυγ-18

300.000

1.200

Συντελεστής
Ενέργειας
∆ιανοµής
(€/kWh)

0,0004211826

Συντελεστής
∆υναµικότητας
∆ιανοµής
(€/kWh)

Χρέωση
Ενέργειας
∆ιανοµής (€)
(Μηνιαία
Κατανάλωση *
Συντελεστής
Ενέργειας) (1)

Χρέωση Ισχύος
∆ιανοµής (€)
(Ωριαία
∆υναµικότητα *
Συντελεστής
∆υναµικότητας)
(2)

ΧΡΕΩΣΗ
∆ΙΑΝΟΜΗΣ
(1)+(2) (€)

4,5615253395

126,35

464,90

591,25

Αντίστοιχα εφαρμόζονται οι Χρεώσεις Προμήθειας, Μεταφοράς και Διανομής, τόσο στη
Μικρή Βιομηχανία όσο και στον Εμπορικό Τομέα, για όλες τις περιοχές τις Ελλάδας σύμφωνα
με τις αντίστοιχες ρυθμιζόμενες χρεώσεις μεταφοράς (ΦΕΚ Β’ 3720/20.10.2017, ΦΕΚ Β’
4737/29.12.2017) και χρεώσεις διανομής (ΦΕΚ Β’ 487/20.2.2017, ΦΕΚ Β’ 3067/26.09.2016)
όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν.

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.
Αρ. Άδειας Προµήθειας Αερίου ∆1/Α/26859/18.1.2011, Α.Τ.
∆1/Α/15827/7.7.2011, αποφ.ΡΑΕ 129/7.4.15
Αρ. Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ 5
ΑΦΜ 094229666 ∆ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Για Μεγάλους Βιοµηχανικούς Πελάτες και Ηλεκτροπαραγωγούς
Με την παρούσα σας προσκαλώ να µου υποβάλλετε εγγράφως πρόταση σχετικά µε τους
όρους Σύµβασης Προµήθειας Φυσικού Αερίου, κατ’ άρθρο 16 παρ. 3 Κώδικα Προµήθειας
Φυσικού Αερίου.

Τόπος/Ηµεροµηνία

Υπογραφή/Σφραγίδα Πελάτη

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.
Αρ. Άδειας Προµήθειας Αερίου ∆1/Α/26859/18.1.2011, Α.Τ.
∆1/Α/15827/7.7.2011, αποφ.ΡΑΕ 129/7.4.15
Αρ. Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ 5
ΑΦΜ 094229666 ∆ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Για τη σύναψη Σύµβασης Πώλησης Φυσικού Αερίου ζητούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Φωτοτυπία ταυτότητας (αιτούντος φυσικού προσώπου ή νόµιµου εκπροσώπου νοµικού
προσώπου)
• Αντίγραφο εντύπου έναρξης δραστηριότητας και πιθανών µεταβολών αυτής από την
αρµόδια ∆ΟΥ, όπου φαίνεται ο Κωδικός Άσκησης ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆) της
επιχείρησης, ή σχετική βεβαίωση από ΓΕΜΗ όπου θα αναφέρονται τα ως άνω στοιχεία
• Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν υφίστανται ληξιπρόθεσµες οφειλές προς άλλο Προµηθευτή και
αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού λογαριασµού νοµίµως εξοφληµένο, µε το σχετικό
αποδεικτικό πληρωµής (παραλείπεται σε περίπτωση πρώτης ενεργοποίησης σύνδεσης)
Για Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.)
• ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας ή ακριβές αντίγραφο της σχετικής καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
• ΦΕΚ ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας ή ακριβές αντίγραφο της σχετικής
καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
• Πρόσφατη (προ µηνός) βεβαίωση του ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων του καταστατικού, περί
ισχύουσας εκπροσώπησής και περί µη λύσης της εταιρείας
Για Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
• ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας ή ακριβές αντίγραφο της σχετικής καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
• Επικυρωµένο αντίγραφο καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ή του τελευταίου εν ισχύ
κωδικοποιηµένου καταστατικού, αν αυτό έχει τροποποιηθεί)
• Πρόσφατη (προ µηνός) βεβαίωση του ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων του καταστατικού, περί
ισχύουσας εκπροσώπησής και περί µη λύσης της εταιρείας
Για Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. & Ε.Ε.) και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.)
• Πρόσφατη (προ µηνός) βεβαίωση Εγγραφής στο αρµόδιο Επιµελητήριο
• Επικυρωµένο αντίγραφο καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ή του τελευταίου εν ισχύ
κωδικοποιηµένου καταστατικού, αν αυτό έχει τροποποιηθεί)
• Πρόσφατη (προ µηνός) βεβαίωση του ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων του καταστατικού, περί
ισχύουσας εκπροσώπησής και περί µη λύσης της εταιρείας
∆) Για Ατοµικές Επιχειρήσεις
• Πρόσφατη (προ µηνός) βεβαίωση Εγγραφής στο αρµόδιο Επιµελητήριο
Ε) Για Ιδρύµατα
• Επικυρωµένο αντίγραφο της συστατικής πράξης (ή του τελευταίου εν ισχύ
κωδικοποιηµένου καταστατικού, αν αυτό έχει τροποποιηθεί)
• ΦΕΚ εγκριτικής πράξης σύστασης

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.
Αρ. Άδειας Προµήθειας Αερίου ∆1/Α/26859/18.1.2011, Α.Τ.
∆1/Α/15827/7.7.2011, αποφ.ΡΑΕ 129/7.4.15
Αρ. Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ 5
ΑΦΜ 094229666 ∆ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών

ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ
(συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης Αλλαγής Προµηθευτή)

Προς: [επιλέξτε κατά περίπτωση)
Ε∆Α ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
Ε∆Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
∆Ε∆Α Α.Ε. (Λοιπή Ελλάδα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΟΥΝΤΟΣ
Όνοµα/Επωνυµία
Νόµιµος εκπρόσωπος
ΑΦΜ
∆ΟΥ
Έδρα
ΗΚΑΣΠ
Εγκατάσταση
(αν διαφέρει από έδρα)

Τηλ.
Fax
Πόλη
ΤΚ

Κιν.
e-mail
Οδός
Αρ.

Πόλη
ΤΚ

Οδός
Αρ.

Με το παρόν εξουσιοδοτώ την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, επί της Μαρίνου Αντύπα,
αρ. 92, όπως υποβάλει στο όνοµα και για λογαριασµό κάθε απαραίτητο έγγραφο προς τον
αρµόδιο ∆ιαχειριστή ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου για την εκπροσώπηση του Σηµείου Παράδοσης
Φυσικού Αερίου της Εγκατάστασης µε τον ανωτέρω ΗΚΑΣΠ, και γενικώς να προβεί σε κάθε
απαιτούµενη ενέργεια που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία προκειµένου να
καταχωρηθεί στο µητρώο που τηρεί ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου ∆ιανοµής, ως Προµηθευτής
Φυσικού Αερίου και εκπρόσωπος του µετρητή της Εγκατάστασής µου, της οποίας είµαι νόµιµος
χρήστης, µε τα στοιχεία που περιγράφονται κατωτέρω, αλλά και να µε εκπροσωπεί ενώπιον του
∆ιαχειριστή για κάθε θέµα που ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
∆ηλώνω ότι γνωρίζω ότι σε περίπτωση κατά την οποία η προµήθεια Φυσικού Αερίου βάσει της
Σύµβασης που ενδεχοµένως συναφθεί µε την παρούσα αίτησή µου απαιτεί νέα σύνδεση ή
επανασύνδεση µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου, εξουσιοδοτώ τη ∆ΕΠΑ Α.Ε. να
υποβάλλει, κατ’ εντολή και για λογαριασµό µου, σχετική αίτηση προς τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή
∆ικτύου ∆ιανοµής για σύναψη Σύµβασης Σύνδεσης καθώς και να προβεί σε κάθε συναφή
απαραίτητη ενέργεια.
Εξουσιοδοτώ τη ∆ΕΠΑ Α.Ε. να αιτείται και να λαµβάνει από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή ∆ικτύου
∆ιανοµής τα ιστορικά δεδοµένα και τεχνικά χαρακτηριστικά της παροχής ή/και κάθε άλλη
πληροφορία κριθεί απαραίτητη για την ολοκλήρωση της προµήθειας Φυσικού Αερίου από τη
∆ΕΠΑ Α.Ε.. Κατανοώ πλήρως ότι το αίτηµα για νέα σύνδεση ή επανασύνδεση είναι
ανεξάρτητο από το αίτηµα για προµήθεια φυσικού αερίου, καθώς αφορά στη σύναψη

Σύµβασης Σύνδεσης ή επανασύνδεση, βάσει υφιστάµενης Σύµβασης Σύνδεσης, αντίστοιχα,
απευθείας µε τον ∆ιαχειριστή και, ενδεχοµένως, την κατασκευή ή αναθεώρηση της
απαραίτητης εξωτερικής εγκατάστασης Φυσικού Αερίου στην Εγκατάσταση, που αποτελεί
προϋπόθεση για να τροφοδοτηθεί το σχετικό Σηµείο Παράδοσης και να τεθεί η Σύµβαση σε
ισχύ.
∆ηλώνω ότι σε περίπτωση που το παρόν υποβάλλεται στο πλαίσιο του άρθρου 42 του Κώδικα
Προµήθειας Φυσικού Αερίου («Αλλαγή Προµηθευτή») ότι [επιλέξτε κατά περίπτωση]:
α) έχω προηγουµένως εξοφλήσει ολοσχερώς τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τον Παλαιό
Προµηθευτή, όπως αυτές απορρέουν από τη σχετική σύµβαση.
β) έχω προηγουµένως προβεί σε διακανονισµό των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον
Παλαιό Προµηθευτή, όπως αυτές απορρέουν από τη σχετική σύµβαση.
γ) επιθυµώ να αναδεχθεί η ∆ΕΠΑ Α.Ε. τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τον Παλαιό
Προµηθευτή, όπως αυτές απορρέουν από τη σχετική σύµβαση.
Αν γίνει δεκτή η αίτησή µου για σύναψη Σύµβασης, µε το παρόν εξουσιοδοτώ τη ∆ΕΠΑ Α.Ε.
να προβεί, κατ’ εντολή και για λογαριασµό µου, σε όλες τις νόµιµες ενέργειες που
προβλέπονται από το άρθρο 42 του Κώδικα Προµήθειας Φυσικού Αερίου προς τον αρµόδιο
∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανοµής για την αλλαγή εκπροσώπησης του µετρητή της Εγκατάστασης.

Τόπος/Ηµεροµηνία

Υπογραφή/Σφραγίδα Πελάτη

