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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΟΣ 

Όνομα/Επωνυμία  

Νόμιμος εκπρόσωπος  

ΑΦΜ  Τηλ.  Κιν.  

ΔΟΥ  Fax  e-mail  

Έδρα 
Πόλη  Οδός  

ΤΚ  Αρ.  

 

ΗΚΑΣΠ  

Εγκατάσταση 
(αν διαφέρει από έδρα) 

Πόλη  Οδός  

ΤΚ  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 
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