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ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Προς: ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Διεύθυνση Βιομηχανίας & Παρόχων Ενέργειας
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
ΔΟΥ
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 ΣΥΝΔΕΣΗΣ
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
Διεύθυνση Αποστολής
Λογαριασμού
Αποστολή Λογαριασμού

Πόλη
ΤΚ

Οδός
Αρ.
Και με e-mail

Μόνο με e-mail

Επιθυμητή διάρκεια σύμβασης
Δηλώνω 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]

Δηλώνω 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.
Δηλώνω ρητά ότι [επιλέξτε:]
δεν δίνω
δίνω
την συγκατάθεσή μου να δεσμευθούν οι απαραίτητες δυναμικότητες χρήσης των υποδομών
ΕΣΦΑ και Δικτύου Διανομής 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 ΔΕΠΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. κατά τα διαλαμβανόμενα στη Σύμβαση πλέον των ετησίων χρεώσεων
δέσμευσης δυναμικότητας για τη χρήση των υποδομών ΕΣΦΑ και Δικτύου Διανομής.
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 ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., την οποία
επέλεξα ως Προμηθευτή Φυσικού Αερίου.
Δηλώνω 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 ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
Α.Ε. να επαληθεύει την ακρίβεια τους. Αναλαμβάνω, επίσης, την υποχρέωση να
γνωστοποιώ αμέσως στη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή ή
τροποποίηση των δηλωθέντων στοιχείων εντός (2) εργάσιμων ημερών συμπληρώνοντας
Έντυπο Τροποποίησης Σύμβασης Προμήθειας.
Δηλώνω 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.
Αποδέχομαι και συμφωνώ ρητά ότι η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., ενεργούσα ως Υπεύθυνος
Επεξεργασίας, δικαιούται να προβαίνει σε νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που έχει συλλέξει κατά την υποβολή της παρούσας αίτησης και κατά τη διάρκεια
της αιτούμενης Σύμβασης Πώλησης Φυσικού Αερίου, αποκλειστικά προς το σκοπό
εκτέλεσης αυτής, καθώς και να τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων για φορολογικούς και
συναφείς σκοπούς, συμμορφούμενη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (GDPR) και την εν γένει εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Επιτρέπω
Δεν επιτρέπω
ρητά στη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 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 ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 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)
Δηλώνω ότι έλαβα γνώση ότι η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 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 ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. θα με ενημερώσει
άμεσα, παρέχοντάς μου εύλογη προθεσμία (όχι μικρότερη των δέκα (10) ημερών) για την
συμπλήρωση της Αίτησης.
Αναγνωρίζω ότι ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 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
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 ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τα
απαραίτητα έγγραφα, κατά περίπτωση.
Σημείωση: Η παρούσα πρωτοκολλάται στα γραφεία της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. ή
αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής (ή με fax ή email ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο βεβαίας χρονολογίας).
Τόπος/Ημερομηνία

Υπογραφή/Σφραγίδα Πελάτη
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 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 προμηθευτούν φυσικό αέριο, με τις εξής εναλλακτικές, κατ’
επιλογή τους, μεθόδους τιμολόγησης: α) με σταθερή τιμή προμήθειας φυσικού αεριού ανά
έτος, ή β) με κυμαινόμενη τιμή προμήθειας υπολογιζόμενη βάσει του δείκτη τιμών
Ολλανδικού κόμβου TTF, όπου TTF ο Μηνιαίος Δείκτης ICIS Heren για τον επόμενο μήνα,
όπως δημοσιεύεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αμέσως προηγούμενου μήνα του
μήνα παράδοσης. Η παρούσα προσφορά είναι συνοπτική, για ενημερωτικούς σκοπούς. Το
πλήρες σχέδιο της Σύμβασης Πώλησης Φυσικού Αερίου θα σας αποσταλεί μετά την
υποβολή της Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας. Η υποβολή της Αίτησης Προσφοράς δεν
συνιστά σύναψη σύμβασης.
ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α) Τιμή Προμήθειας
Sp = σταθερή τιμή ανά €/kWh για όλο το έτος είτε κυμαινόμενη τιμή TTF + A*
*Ο παράγοντας Α για το έτος 2022 κυμαίνεται από 0,001 €/kWh έως 0,002 €/kW
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 Διανομής
Η Τιμή Προμήθειας Φυσικού Αερίου επιβαρύνεται με τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις χρήσης
των υποδομών του Ελληνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και των Δικτύων
Διανομής Φυσικού Αερίου, ως εκάστοτε ισχύουν.
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
Φόροι και Τέλη
Η Τιμή Προμήθειας Φυσικού Αερίου επιβαρύνεται επίσης με:
➢ Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) βάσει Κανονισμού 2913/1992 και ν. 2960/2001
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», ως εκάστοτε ισχύει
➢ Ειδικό Τέλος ΔΕΤΕ 0,5% (Ν. 2093/1992, Ν.2960/2001): 0,5% επί του συνόλου των
χρεώσεων, των φόρων δυναμικότητας και του ΕΦΚ. (Δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.)
➢ Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ (Απόφαση ΡΑΕ 43/2016)
➢ Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ): εισπράττεται με τους εκκαθαριστικούς
λογαριασμούς και αποδίδεται στον Διαχειριστή ΕΣΦΑ (Ν.4001/2011, ΦΕΚ Β'
2536/23.09.14).

➢ Φ.Π.Α. 13% ή όσο εκάστοτε ισχύει (εφαρμόζεται επί Χρεώσεων Προμήθειας,
Μεταφοράς και Διανομής 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 εφ’ όσον συναφθεί σύμβαση.
Τόπος/Ημερομηνία

Υπογραφή/Σφραγίδα Πελάτη

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για Βιομηχανικό πελάτη κατηγορίας Β1 που βρίσκεται υποθετικά στην περιοχή του Κιλκίς με
τιμή προμήθειας TTF+0,002 €/kWh και με ενδεικτικές ποσότητες: Ημερήσια Δυναμικότητα
12.000 kWh, Ωριαία Δυναμικότητα 1.200 kWh, Μηνιαία Κατανάλωση 300.000 kWh κατά το
μήνα Ιανουάριο 2022
ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Sp)
ΜΗΝΑΣ

SP (€/kWh)

MK (kWh)

Χρέωση Προμήθειας (€)

Ιαν-22

TTF+0,002

300.000

Sp*ΜΚ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΜΗΝΑΣ

MK
(kWh)

Ημερήσια
Δυναμικότητα
(kWh)

Συντελεστής
Ενέργειας
Μεταφοράς
(€/kWh)

Συντελεστής
Δυναμικότητας
Μεταφοράς
(€/kWh)

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

Ιαν-22

300.000

12.000

0,0001516

0,156575267

45,48

Χρέωση Ισχύος
Μεταφοράς (€)
(Ημερήσια
Δυναμικότητα *
Συντελεστής
Δυναμικότητας)
(2)

ΧΡΕΩΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
(1)+(2) (€)

159,58

205,06

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΜΗΝΑΣ

MK
(kWh)

Ωριαία
Δυναμικότητα
(kWh)

Συντελεστής
Ενέργειας
Διανομής
(€/kWh)

Ιαν-22

300.000

1.200

0,0005042302

Συντελεστής
Δυναμικότητας
Διανομής
(€/kWh/ετος)

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

Χρέωση Ισχύος
Διανομής (€)
(Ωριαία
Δυναμικότητα *
Συντελεστής
Δυναμικότητας)
(2)

ΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
(1)+(2) (€)

4,45581783110

151,27

454,12

605,69

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 και χρεώσεις διανομής,
όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν. Για τη διανομή έχουν χρησιμοποιηθεί οι
συντελεστές του έτους 2021.
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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
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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
ΔΟΥ, όπου φαίνεται ο Κωδικός Άσκησης Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της επιχείρησης, ή σχετική
βεβαίωση από ΓΕΜΗ όπου θα αναφέρονται τα ως άνω στοιχεία
• Υπεύθυνη Δήλωση 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
Δ) 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
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ
(συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης Αλλαγής Προμηθευτή)

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΟΣ
Όνομα/Επωνυμία
Νόμιμος εκπρόσωπος
ΑΦΜ
ΔΟΥ
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 «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.», 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 Διαχειριστή Διανομής
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 Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής, 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 Διαχειριστή για κάθε θέμα
που ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Δηλώνω 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 Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου, εξουσιοδοτώ τη ΔΕΠΑ Α.Ε. να
υποβάλλει, κατ’ εντολή και για λογαριασμό μου, σχετική αίτηση προς τον αρμόδιο Διαχειριστή
Δικτύου Διανομής για σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης καθώς και να προβεί σε κάθε συναφή
απαραίτητη ενέργεια.
Εξουσιοδοτώ τη ΔΕΠΑ Α.Ε. να αιτείται και να λαμβάνει από τον αρμόδιο Διαχειριστή
Δικτύου Διανομής τα ιστορικά δεδομένα και τεχνικά χαρακτηριστικά της παροχής ή/και κάθε
άλλη πληροφορία κριθεί απαραίτητη για την ολοκλήρωση της προμήθειας Φυσικού Αερίου
από τη ΔΕΠΑ 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 Διαχειριστή 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.
Δηλώνω 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 ΔΕΠΑ 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 ΔΕΠΑ 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
Διαχειριστή Δικτύου Διανομής για την αλλαγή εκπροσώπησης του μετρητή της
Εγκατάστασης.
Τόπος/Ημερομηνία

Υπογραφή/Σφραγίδα Πελάτη

