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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΑΨΗΣ/ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αιτούντος φυσικού προσώπου ή νόμιμου εκπροσώπου
νομικού προσώπου. Σε περίπτωση αίτησης για κεντρική θέρμανση πολυκατοικίας, η αίτηση
υποβάλλεται από τον νόμιμο διαχειριστή, συνοδευόμενη από αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
συνιδιοκτητών περί εκλογής διαχειριστή και περί έγκρισης σύναψης σύμβασης με τη ΔΕΠΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.
• Αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας κατοικίας του αιτούντος (και έδρας της επιχείρησης)
με αναφορά ΑΦΜ και ΔΟΥ
• Αντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης ή σχετική εκτύπωση τραπεζικής ιστοσελίδας με
αναφορά IBAN σε περίπτωση ενεργοποίησης πάγιας τραπεζικής εντολής εξόφλησης
λογαριασμού ή/και επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου από τελικό λογαριασμό (για περίπτωση
μεταβίβασης)
• Σε περίπτωση αίτησης από οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση, εκτύπωση στοιχείων μητρώου
από το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ περί της τρέχουσας δραστηριότητας αυτής (ΚΑΔ).
• Σε περίπτωση μεταβίβασης σύμβασης, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς άλλο Προμηθευτή και αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού λογαριασμού
νομίμως εξοφλημένο, με το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ.
κληρονομικά θέματα) προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
• Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από
εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο
• Σε περίπτωση αποχώρησης προηγούμενου Χρήστη και παραβίασης σφραγισμένου μετρητή,
αυτοπρόσωπη παρουσία του ιδιοκτήτη του ακινήτου
• Επιπλέον:
Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)
• ΦΕΚ σύστασης ή σχετική ανακοίνωση ΓΕΜΗ
• ΦΕΚ ισχύουσας εκπροσώπησης ή σχετική ανακοίνωση ΓΕΜΗ
• (Προ μηνός) βεβαίωση ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων καταστατικού, ισχύουσας εκπροσώπησής
και μη λύσης
Λοιπές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε.) και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. - Ε.Ε.)
• ΦΕΚ σύστασης ή σχετική ανακοίνωση ΓΕΜΗ
• Αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος καταστατικού
• (Προ μηνός) βεβαίωση ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων καταστατικού, ισχύουσας εκπροσώπησής
και μη λύσης
Δημόσιοι και Δημοτικοί Οργανισμοί
• Αντίγραφο απόφασης Οργανισμού για σύναψη Σύμβασης Προμήθειας φυσικού αερίου σε
συγκεκριμένο ακίνητο
• Αντίγραφο απόφασης Οργανισμού περί ορισμού συγκεκριμένου/ων εξουσιοδοτημένου/ων
εκπροσώπου/ων για υπογραφή και διαχείριση της Σύμβασης Προμήθειας

Σωματεία
• Αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος καταστατικού
• Πιστοποιητικό καταχώρισης στα οικεία βιβλία Σωματείων
• Αντίγραφο πρακτικού Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου
• Αντίγραφο πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου περί εκπροσώπησης
Ιδρύματα
• Αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος καταστατικού
• ΦΕΚ εγκριτικής πράξης σύστασης
• Αντίγραφο πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου περί εκπροσώπησης
• Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων καταστατικού και μη λύσης

