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ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

  
ΠΡΟΣ: PROTERGIA  
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών  
Μαρίνου Αντύπα 11, 141 21 , Ν. Ηράκλειο Αττικής  
T: 18311, F: 210 3448555, Ε: cs@protergia.gr 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ 

Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης: 

A.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: 

Διεύθυνση:  

Τ.Κ.: Πόλη: 

Τηλέφωνο: E-mail: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

 Αριθμός Σύμβασης:  Ημερομηνία Σύμβασης: 

Αριθμός Μετρητή: 

Διεύθυνση εγκατάστασης παροχής αερίου: 

Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ): 

Παρατηρήσεις: 

Με την υπογραφή της παρούσας, ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ οριστικά και ανέκκλητα την ανωτέρω περιγραφόμενη 

σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου (Σύμβαση).  

 Λόγος Καταγγελίας: (ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΔΙΩΝ) 

1. Αλλαγή Προμηθευτή  

2. Αποχώρηση από την εγκατάσταση  

ΔΗΛΩΝΩ ότι επιθυμώ να αποχωρήσω από την εγκατάσταση που περιγράφεται ανωτέρω (Εγκατάσταση) και 
δεν επιθυμώ την τροποποίηση της Σύμβασης λόγω μετεγκατάστασης. 
Σκοπούμενη ημερομηνία αποχώρησης και λύσης της Σύμβασης: ………………….(πρέπει να απέχει τουλάχιστον 
τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας στην Protergia) 
ΔΗΛΩΝΩ ότι κατόπιν της υποβολής της παρούσας: (ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΔΙΩΝ) 

- Θα προβώ αμέσως στις ενέργειες που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την παύση εκπροσώπησης 
του μετρητή της Εγκατάστασης και τη διακοπή της παροχής Φυσικού Αερίου της Εγκατάστασης κατά την 
επιθυμητή ημερομηνία αποχώρησης από την Εγκατάσταση. 

- Εξουσιοδοτώ την Protergia προκειμένου να προβεί αυτή στις απαιτούμενες ενέργειες για την παύση 
εκπροσώπησης του μετρητή κατά τη διακοπή της παροχής Φυσικού Αερίου της Εγκατάστασης, δυνάμει της 
επισυναπτόμενης στην παρούσα εξουσιοδότησης εκπροσώπησης ενώπιον του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, 
με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής μου. 
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3. Ειδοποίηση της Protergia για τροποποίηση όρων της Σύμβασης ή γνώση της τροποποίησης των 

χρεώσεων προμήθειας.  
 
4. Άλλος λόγος 

ΔΗΛΩΝΩ ότι έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι ότι:  

1. Εφόσον η Σύμβαση καταγγέλλεται λόγω αλλαγής προμηθευτή: 

Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και τα έννομα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται την προηγουμένη 
της ημέρας έναρξης ισχύος της δήλωσης εκπροσώπησης μετρητή από το νέο προμηθευτή, όπως η ημέρα 
αυτή καθορίζεται από το Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και γνωστοποιείται στην 
Protergia και το νέο προμηθευτή.  
2. Εφόσον η Σύμβαση καταγγέλλεται λόγω αποχώρησης από την Εγκατάσταση: 
Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως κατά το χρόνο που δηλώνεται ανωτέρω ως σκοπούμενη ημερομηνία 
αποχώρησης, η οποία πρέπει να απέχει τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής 

της παρούσας στην Protergia.  
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης γνωστοποίησης της αποχώρησής μου σύμφωνα με τα ανωτέρω, μέχρι να 

λάβει χώρα η παύση της εκπροσώπησης του μετρητή της Εγκατάστασης, η Σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει 
και ως εκ τούτου υποχρεούμαι να καταβάλω τα οφειλόμενα εκ της Συμβάσεως ποσά στην Protergia. Ως 
ημερομηνία λύσης της Σύμβασης λαμβάνεται η ημερομηνία παύσης της εκπροσώπησης του μετρητή της 
Εγκατάστασης, όπως αυτή καθορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, κατά τα οριζόμενα στους Κώδικες 
Διαχείρισης Δικτύων. 

3. Εφόσον η Σύμβαση καταγγέλλεται για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η Σύμβαση λύεται άνευ άλλης 
διατυπώσεως και τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας στην Protergia.  
4. Η καταγγελία της Σύμβασης δεν συνεπάγεται την επιβολή εις βάρος μου οιασδήποτε επιβαρύνσεως, 
οικονομικής ή άλλης φύσεως, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η Σύμβαση καταγγέλλεται πριν 
την παρέλευση της προβλεπόμενης στη Σύμβαση ελάχιστης διάρκειας. Στην περίπτωση αυτή η καταγγελία 

είναι μεν ισχυρή και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της, η Protergia δικαιούται, ωστόσο, αποζημίωση, 
σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση .  
5. Κατόπιν της καταγγελίας της Σύμβασης δυνάμει της παρούσας, καθίστανται άμεσα ληξιπρόθεσμες 
και απαιτητές τυχόν οφειλές μου προς την Protergia εκ της Συμβάσεως. 

6. Για το χρονικό διάστημα από την λύση της Σύμβασης δυνάμει της καταγγελίας μέχρι την έναρξη 
εκπροσώπησης του μετρητή της Εγκατάστασης από άλλον προμηθευτή φυσικού αερίου, οφείλω στην 
Protergia αντάλλαγμα για τις ποσότητες φυσικού αερίου που θα καταναλωθούν στην Εγκατάσταση, βάσει 

της συμφωνηθείσας τιμής και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση.  
7. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από το ν. 1599/1986, 
βεβαιώνω ότι όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρούσα δήλωση είναι πλήρη, αληθή και ακριβή και 
αναγνωρίζω το δικαίωμα της Protergia να επαληθεύει την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων.  
 

Η παρούσα πρέπει να υποβληθεί είτε στο Σημείο Εξυπηρέτησης Πελατών της Protergia επί της οδού 
Μαρίνου Αντύπα 11, 141 21 Ν. Ηράκλειο Αττικής, είτε να αποσταλεί στην Protergia με συστημένη επιστολή 
ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, κατά τρόπο που να προκύπτει η βεβαία ημερομηνία αποστολής 
της. Οι προθεσμίες που αναφέρονται ανωτέρω στην παρούσα άρχονται από την επομένη είτε της υποβολής 
της παρούσας είτε της ημέρας αποστολής της, όπως αυτή βεβαιώνεται από τις υπηρεσίες ή τα μέσα 
διαβίβασής της, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

 

Ημερομηνία: …/…/….. 

 
 
 

 

………………………………………… 

Υπογραφή/Σφραγίδα Πελάτη 

 


