ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Προς την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον
διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑ Α.Ε.»

Ο/Η κάτωθι υπογράφων /υπογράφουσα

Όνοµα

Επώνυµο

Όνοµα πατρός

Όνοµα µητρός

µε την ιδιότητα του
κυρίου ή ψιλού κυρίου ή επικαρπωτή, κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 50%
κυρίου ή ψιλού κυρίου ή επικαρπωτή, κατά ποσοστό µικρότερο του 50%, εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου
συγκυρίου/-ων που συνολικά αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο του 50%
µισθωτή (για σύναψη Σύµβασης Σύνδεσης απαιτείται και εξουσιοδότηση από κυρίους ή ψιλούς κυρίους µε
ποσοστό µεγαλύτερο του 50%)

Ακινήτου

Κείµενου στην
(περιγραφή)

Πόλη

Νοµός

Επί της οδού

Αρ.

Τ.Κ.

µε Α.Φ.Μ.

ΔΟΥ

ΑΔΤ

Αρ.τηλ.:

Αρ.κινητού τηλ:

e-mail:
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στο εξής «Καταναλωτής»,
αιτούµαι την παροχή φυσικού αερίου εκ µέρους της ΔΕΠΑ Α.Ε. στο ως άνω ακίνητο µε Ηλεκτρονικό Κωδικό
Αναγνώρισης Σηµείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ)
παρέχοντας και τα εξής απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία:
Αριθµός διαµερισµάτων (αν πρόκειται για πολυκατοικία):
Όροφος (αν αφορά σύνδεση διαµερίσµατος µε αυτονοµία):
Κάθετοι δρόµοι Ο.Τ. ακινήτου:
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Θέρµανση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ζεστό νερό χρήσης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ύπαρξη προηγούµενης σύνδεσης (επιλέξτε µε Χ):
Αιτούµενες χρήσεις (επιλέξτε µε Χ):

Οικιακές συσκευές
Άλλο

Εγκατεστηµένη ισχύς (kcal/h ή kW ή Nm3/h):

Με την υποβολή της παρούσας αίτησης, δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:

1. Με ατοµική µου ευθύνη και έχοντας γνώση των κυρώσεων που προβλέπονται βάσει του Ν.1599/1986,
δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία που δόθηκαν και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση, καθώς και όλα τα
στοιχεία και έγγραφα που ζητήθηκαν και προσκοµίζονται, είναι πλήρη, αληθή και ακριβή. Εξουσιοδοτώ τη
ΔΕΠΑ Α.Ε. να προβεί σε κάθε νόµιµη ενέργεια προς επαλήθευση της ακρίβειας των στοιχείων µου.
Αναλαµβάνω, επίσης, την υποχρέωση να γνωστοποιώ αµέσως στη ΔΕΠΑ Α.Ε. οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή
ή τροποποίηση των δηλωθέντων στοιχείων εντός (2) εργάσιµων ηµερών µε επιστολή που θα της αποστείλω
είτε µε µήνυµα τηλεοµοιοτυπίας, είτε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail).
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2. 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.

3. Έχω µελετήσει προσεκτικά και αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Σύµβασης Προµήθειας
Φυσικού Αερίου (εφεξής «Σύµβαση»), η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα αίτηση και αποτελεί ενιαίο
σύνολο µε αυτήν.

4. Ενηµερώθηκα ενδελεχώς και αποδέχοµαι πλήρως τον Τιµοκατάλογο και εν γένει τη µεθοδολογία
υπολογισµού της τιµής του φυσικού αερίου που θα παρέχεται από τη ΔΕΠΑ Α.Ε., την οποία επέλεξα ως
Προµηθευτή φυσικού αερίου.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία η παροχή φυσικού αερίου βάσει της Σύµβασης απαιτεί νέα σύνδεση ή
επανασύνδεση µε το Δίκτυο Διανοµής Φυσικού Αερίου, εξουσιοδοτώ τη ΔΕΠΑ Α.Ε. να υποβάλει
(παρακαλούµε επιλέξτε µε Χ)
κατ’ εντολή και για λογαριασµό µου (σε περίπτωση κυρίου ή ψιλού κυρίου)
κατ’ εντολή και για λογαριασµό του εντολέως µου (σε περίπτωση µισθωτή ή επικαρπωτή)

σχετική αίτηση προς τον αρµόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανοµής για σύναψη Σύµβασης Σύνδεσης
καθώς και να προβεί σε κάθε συναφή απαραίτητη ενέργεια, µεταξύ των οποίων και να λαµβάνει από τον
αρµόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανοµής τα ιστορικά δεδοµένα και τεχνικά χαρακτηριστικά της παροχής
ή/και κάθε άλλη πληροφορία κριθεί απαραίτητη για την προµήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ Α.Ε..
Κατανοώ πλήρως ότι το αίτηµα για νέα σύνδεση ή επανασύνδεση είναι ανεξάρτητο από το αίτηµα για
παροχή φυσικού αερίου, καθώς αφορά στη σύναψη Σύµβασης Σύνδεσης ή επανασύνδεσης, βάσει
υφιστάµενης Σύµβασης Σύνδεσής, αντίστοιχα, απευθείας µε τον Διαχειριστή και, ενδεχοµένως, την
κατασκευή ή αναθεώρηση της απαραίτητης εξωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου στο ακίνητο, που
αποτελεί προϋπόθεση για να τροφοδοτηθεί το σχετικό Σηµείο Παράδοσης και να τεθεί η Σύµβαση
Προµήθειας σε ισχύ.

6. Ενηµερώθηκα από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. ότι υποχρεούται να µε ενηµερώσει µέσα σε διάστηµα ενός (1) µήνα από
την υποβολή της παρούσας για την αποδοχή ή µη της αίτησής µου. Σε περίπτωση µη αποδοχής της αίτησης,
η ΔΕΠΑ Α.Ε. υποχρεούται να µε ενηµερώσει εγγράφως για τους λόγους µη αποδοχής. Αναγνωρίζω ότι η
ΔΕΠΑ Α.Ε δικαιούται να αρνηθεί τη σύναψη της αιτούµενης Σύµβασης Προµήθειας φυσικού αερίου: α)
αν δεν έχω προκαταβάλει τη σχετική εγγύηση έναντι κατανάλωσης, β) αν δεν έχει συναφθεί προηγουµένως
η Σύµβαση Σύνδεσης µου µε τον αρµόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανοµής, γ) αν δεν τεθεί σε χρήση από
τον αρµόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανοµής το σχετικό Σηµείο Παράδοσης, σύµφωνα µε τον Κώδικα
Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής φυσικού αερίου, και δ) αν δεν έχω παράσχει στη ΔΕΠΑ Α.Ε. όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες και τα απαραίτητα έγγραφα, κατά περίπτωση.
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7. Με την παρούσα (παρακαλούµε επιλέξτε µε Χ):
επιτρέπω στη ΔΕΠΑ Α.Ε να χρησιµοποιεί τα κατά περίπτωση αναγκαία δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα µου (ονοµατεπώνυµο, οδός, αριθµός, περιοχή, τηλέφωνο, ΑΦΜ) για ενηµερωτικούς
σκοπούς ή αποστολή ενηµερωτικών εντύπων καθώς και για την αποστολή αυτών σε τρίτους
συµβεβληµένους συνεργάτες του Προµηθευτή αποκλειστικά για σκοπούς προώθησης πωλήσεων
ή/και υπηρεσιών και ενηµέρωσής του για το φυσικό αέριο και η εν λόγω επικοινωνία της ΔΕΠΑ
Α.Ε µαζί µου επιθυµώ να πραγµατοποιείται µέσω όλων των τρόπων που έχω σηµειώσει
παρακάτω:
ταχυδροµείου

τηλεφωνικής κλήσης στο κινητό

τηλεφωνικής κλήσης στο σταθερό

SMS

e-mail

δεν επιτρέπω στη ΔΕΠΑ Α.Ε. να χρησιµοποιεί τα ανωτέρω στοιχεία µου για την επικοινωνία µαζί
µου για τους προαναφερθέντες ενηµερωτικούς σκοπούς ή να αποστέλλει αυτά σε τρίτους
συµβεβληµένους συνεργάτες της αποκλειστικά για σκοπούς προώθησης πωλήσεων ή/και
υπηρεσιών και ενηµέρωσής του για το φυσικό αέριο.

8. Εγγύηση άρθρου 7 Σύµβασης Προµήθειας Φυσικού Αερίου:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/-ΟΥΣΑ

€.

