
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ

Για την υπογραφή σύµβασης προµήθειας, εκτός από τα στοιχεία που έχουν συµπληρωθεί στην αίτηση 
προµήθειας, θα χρειαστεί να προσκοµιστούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά ανά κατηγορία καταναλωτή:

Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντος

Σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων θα πρέπει να επισυνάπτεται αντίγραφο της 
συµβολαιογραφικής πράξης κτήσης της κυριότητας του ακινήτου. Εάν δεν είναι διαθέσιµο, τότε απαιτείται 
υπεύθυνη δήλωση που δηλώνεται το 100% της ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε 
περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες και η σύµβαση προµήθειας εκδοθεί στα στοιχεία του ενός, τότε οι υπόλοιποι 
θα δηλώνουν εκτός από το ποσοστό (%) της ιδιοκτησίας τους και ότι συµφωνούν η σύµβαση να εκδοθεί στα 
στοιχεία του ενός.

Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι επιθυµεί να συνδέσει την επιχείρησή του µε το δίκτυο φυσικού αερίου.

ΦΕΚ Σύστασης και Πρακτικό συγκρότησης σε σώµα του Δ.Σ. της εταιρείας.

Πρακτικό ΔΣ µε το οποίο να εξουσιοδοτείται τρίτο φυσικό πρόσωπο πλην του νοµίµου εκπροσώπου (Δ/νων 
Σύµβουλος) να υπογράψει τη σύµβαση προµήθειας φυσικού αερίου και να προβεί σε κάθε ενέργεια για την 
εκτέλεση της σύµβασης ή εξουσιοδότηση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας (Δ/ντος Συµβούλου) προς 
τρίτο φυσικό πρόσωπο, θεωρηµένη από δηµόσια αρχή.

Επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού, όπως δηµοσιεύτηκε στο Πρωτοδικείο κατά την υπογραφή της 
Σύµβασης Προµήθειας Φυσικού Αερίου.

Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου ότι δεν υπάρχει µεταβολή του καταστατικού ή επικυρωµένο αντίγραφο 
αυτής, εφόσον υπάρχει µεταβολή.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Α.Ε. – Ε.Π.Ε.

Ο.Ε.

Ιδιωτικό ή συµβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης της εταιρείας (καταστατικό), όπως ισχύει σε ακριβές 
αντίγραφο από το Γ.Ε.Μ.Η. 

Πλήρη σειρά εγγράφων, από όπου θα προκύπτει η ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας σε ακριβή αντίγραφα 
από Γ.Ε.Μ.Η.

Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Γ.Ε.Μ.Η., όπου θα φαίνονται όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις, το οποίο θα έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.

Ι.Κ.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ



ΛΟΙΠΟΙ

Για την υπογραφή σύµβασης προµήθειας, εκτός από τα στοιχεία που έχουν συµπληρωθεί στην αίτηση 
προµήθειας, θα χρειαστεί να προσκοµιστούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά ανά κατηγορία καταναλωτή:

Τα δικαιολογητικά είναι ίδια µε αυτά των Α.Ε.

ΦΕΚ Σύστασης σχολικής επιτροπής, απόφαση σχολικής επιτροπής για προµήθεια του σχολικού κτιρίου µε 
φυσικό αέριο και εξουσιοδότηση τρίτου φυσικού προσώπου πλην του προέδρου της σχολικής επιτροπής να 
υπογράψει τη σύµβαση προµήθειας.

Αν το σχολείο ανήκει στον Δήµο, τότε απαιτείται απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου και εξουσιοδότηση τρίτου 
φυσικού προσώπου πλην του Δηµάρχου να υπογράψει τη σύµβαση προµήθειας.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τα δικαιολογητικά είναι ίδια µε αυτά των Ο.Ε.

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΣΧΟΛΕΙΑ (ΔΗΜΟΣΙΑ)

Είναι ΝΠΔΔ και διοικούνται από το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο, το οποίο συνήθως διορίζει τον Πρόεδρό του ή 
ένα µέλος του να εκπροσωπεί τον Ιερό Ναό. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται ο διορισµός του εκπροσώπου και 
απόφαση του Συµβουλίου για τη σύνδεση ή, εάν είναι εντός των αρµοδιοτήτων του εκπροσώπου, την δήλωση, 
την αίτησή του και τον διορισµό του.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

Εάν είναι ιδιοκτησία ξένου κράτους, τον διορισµό του προσώπου που αιτείται, όπου να φαίνεται η αρµοδιότητά 
του να συνάπτει συµβάσεις µε ΩΚΟ.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ


