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Πόλη  Οδός  
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Αρ. Σύµβασης  Ηµ/νία  

 
Με το παρόν δηλώνω ότι καταγγέλλω την ανωτέρω 

Σύµβαση Πώλησης Φυσικού Αερίου 
για τον εξής λόγο: [επιλέξτε κατά περίπτωση] 

 

 1) Αναίτια (άρθ. 21 Κώδικα Προµήθειας Φ.Α.) 

 

 2) Αποχώρηση από Εγκατάσταση (άρθ. 22 Κώδικα Προµήθειας Φ.Α.) 

 

 3) Αλλαγή Προµηθευτή (άρθ. 42 Κώδικα Προµήθειας Φ.Α.) 

 

 4) Υπαναχώρηση (άρθ. 47 παρ. 3 ν. 4001/2011 και 3ε κ.επ. ν. 2251/1994) 

 

 5) Άλλος λόγος 

[Εξηγήστε αναλυτικά. Αν δεν επαρκεί ο χώρος επισυνάψτε σελίδα/ες] 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1) Για την περίπτωση αναίτιας καταγγελίας της Σύµβασης, δηλώνω ότι έχω λάβει υπ’ όψη και 
αποδέχοµαι τους όρους της Σύµβασης σχετικά µε τον ελάχιστο χρόνο ισχύος της Σύµβασης και 
την οφειλόµενη αποζηµίωση της ∆ΕΠΑ Α.Ε. σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας. ∆ηλώνω επίσης 
ότι γνωρίζω ότι στην περίπτωση αυτή τα αποτελέσµατα της καταγγελίας (λύση της Σύµβασης) 
επέρχονται µετά τη λήψη της εκκαθαριστικής ένδειξης του µετρητή και σε κάθε περίπτωση µε την 
παρέλευση τριάντα (30) εργάσιµων Ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της παρούσας στη 
∆ΕΠΑ Α.Ε.. Έως τότε η Σύµβαση εξακολουθεί να ισχύει και να παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά 
της. 
Με το παρόν εξουσιοδοτώ τη ∆ΕΠΑ Α.Ε. να προβεί, κατ’ εντολή και για λογαριασµό µου, στις 
νόµιµες ενέργειες προς τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανοµής για την έναρξη της διαδικασίας 
λήψης εκκαθαριστικής ένδειξης του µετρητή. 
 
2) Για την περίπτωση αποχώρησης από την Εγκατάσταση, δηλώνω ότι σκοπεύω να αποχωρήσω 
από την Εγκατάσταση ως κατωτέρω: 

Σκοπούµενη ηµεροµηνία αποχώρησης:  

Σηµείωση: Η ηµεροµηνία σκοπούµενης αποχώρησης πρέπει να απέχει τουλάχιστον τριάντα (30) 
ηµέρες από την υποβολή του παρόντος. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης γνωστοποίησης, η Σύµβαση 
εξακολουθεί να ισχύει και να παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της µέχρι να λάβει χώρα η παύση 
της εκπροσώπησης του µετρητή.  
Με το παρόν εξουσιοδοτώ τη ∆ΕΠΑ Α.Ε. να προβεί, κατ’ εντολή και για λογαριασµό µου, στις 
νόµιµες ενέργειες προς τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανοµής για την διακοπή τροφοδοσίας 
µε απενεργοποίηση µετρητή και παύση εκπροσώπησης του µετρητή της Εγκατάστασης (κατ’ άρθ. 
30 και 33 Κώδικα ∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής). Ως ηµεροµηνία παύσης εκπροσώπησης (και 
λύσης της Σύµβασης) θεωρείται η ηµεροµηνία καταγραφής της κατανάλωσης από τον αρµόδιο 
∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανοµής. Έως τότε η Σύµβαση εξακολουθεί να ισχύει και να παράγει τα 
έννοµα αποτελέσµατά της. 
 
3) Για την περίπτωση Αλλαγής Προµηθευτή δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση των προβλέψεων του 
άρθρου 42 του Κώδικα Προµήθειας Φ.Α. και, ιδίως, ότι η καταγγελία δεν παράγει έννοµα 
αποτελέσµατα, αν (α) δεν έχουν προηγουµένως εξοφληθεί ολοσχερώς οι ληξιπρόθεσµες οφειλές 
προς τη ∆ΕΠΑ Α.Ε., όπως αυτές απορρέουν από τη Σύµβαση, ή (β) δεν έχει προηγουµένως γίνει 
διακανονισµός των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τη ∆ΕΠΑ Α.Ε., ή (γ) αν ο νέος Προµηθευτής δεν 
έχει αναδεχθεί τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τη ∆ΕΠΑ Α.Ε.. ∆ηλώνω επίσης ότι γνωρίζω ότι η 
Σύµβαση εξακολουθεί να ισχύει και να παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της µέχρι να ολοκληρωθεί 
η διαδικασία Αλλαγής Προµηθευτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42 του Κώδικα 
Προµήθειας Φ.Α.. 
 
4) Για την περίπτωση υπαναχώρησης από σύµβαση από απόσταση, δηλώνω ότι γνωρίζω ότι, µε 
την επιφύλαξη νοµιµότητας της δήλωσης, τα αποτελέσµατα της υπαναχώρησης (λύση της 
Σύµβασης) επέρχονται µε την περιέλευση της δήλωσης υπαναχώρησης στη ∆ΕΠΑ Α.Ε. εφ’ όσον 
κατά τη σύναψη της Σύµβασης δεν έχει δοθεί συγκατάθεση 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 προθεσµίας υπαναχώρησης. Σε 
αντίθετη περίπτωση, τα αποτελέσµατα της υπαναχώρησης επέρχονται µε τη λήψη της 
εκκαθαριστικής ένδειξης του µετρητή από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανοµής η και σε κάθε 
περίπτωση µε την παρέλευση τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της δήλωσης υπαναχώρησης στη ∆ΕΠΑ Α.Ε.. Έως τότε η Σύµβαση εξακολουθεί να ισχύει και να 
παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της. Για την περίπτωση αυτή, µε το παρόν εξουσιοδοτώ τη ∆ΕΠΑ 
Α.Ε. να προβεί, κατ’ εντολή και για λογαριασµό µου, στις νόµιµες ενέργειες προς τον αρµόδιο 



∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανοµής για την έναρξη της διαδικασίας λήψης εκκαθαριστικής ένδειξης του 
µετρητή. 
 
5) Για την περίπτωση καταγγελίας από άλλο λόγο, δηλώνω ότι γνωρίζω ότι, µε την επιφύλαξη 
νοµιµότητας της καταγγελίας αλλά και των διαφορετικά διαλαµβανόµενων στη Σύµβαση σχετικά 
µε τον χρόνο επέλευσης των αποτελεσµάτων της, τα αποτελέσµατα της καταγγελίας (λύση της 
Σύµβασης) επέρχονται µετά τη λήψη της εκκαθαριστικής ένδειξης του µετρητή και σε κάθε 
περίπτωση µε την παρέλευση τριάντα (30) εργάσιµων Ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της παρούσας στη ∆ΕΠΑ Α.Ε.. Έως τότε η Σύµβαση εξακολουθεί να ισχύει και να παράγει τα 
έννοµα αποτελέσµατά της. 
Με το παρόν εξουσιοδοτώ τη ∆ΕΠΑ Α.Ε. να προβεί, κατ’ εντολή και για λογαριασµό µου, στις 
νόµιµες ενέργειες προς τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανοµής για την έναρξη της διαδικασίας 
λήψης εκκαθαριστικής ένδειξης του µετρητή. 
 
∆ηλώνω τέλος, ρητά και ανεπιφύλακτα ότι: 
α) αναγνωρίζω ότι µε την υποβολή της παρούσας καταγγελίας της Σύµβασης στη ∆ΕΠΑ Α.Ε. 
καθίστανται άµεσα ληξιπρόθεσµες και απαιτητές οποιεσδήποτε τυχόν οφειλές προς την ∆ΕΠΑ 
Α.Ε., οι οποίες απορρέουν από τη Σύµβαση.  
β) 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 εξουσιοδοτώ τη ∆ΕΠΑ Α.Ε. να προβεί σε κάθε νόµιµη ενέργεια 
προς επαλήθευση της ακρίβειας τους. 
 

Παρέχω, επίσης, ρητά την συγκατάθεσή µου για την επεξεργασία των ανωτέρω 

προσωπικών δεδοµένων κατά τη σχετική ισχύουσα νοµοθεσία.  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 
Σηµείωση: Οι προθεσµίες που αναφέρονται στην παρούσα αρχίζουν από την επόµενη είτε της 
πρωτοκόλλησης αυτής στα γραφεία της ∆ΕΠΑ Α.Ε. είτε της αποστολής αυτής ταχυδροµικά µε 
συστηµένη επιστολή µε απόδειξη παραλαβής (ή µε fax ή e-mail ή µε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο 
µέσο βεβαίας χρονολογίας).  
 

  
 Τόπος/Ηµεροµηνία 

  
  
  

 Υπογραφή/Σφραγίδα 
Πελάτη 

 


