ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ │ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ
Για την σύναψη Αίτησης Σύμβασης Προμήθειας απαιτούνται τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
• Ευδιάκριτη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης του
φυσικού προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση προμήθειας ή του Νόμιμου
εκπροσώπου σε περίπτωση εταιρίας.
o Για αλλοδαπούς εντός ΕΕ, ταυτότητα που εκδόθηκε σε χώρα ΕΕ ή διαβατήριο σε
ισχύ.
o Για αλλοδαπούς εκτός ΕΕ, διαβατήριο σε ισχύ ή άδεια παραμονής, ή Βεβαίωση
κατάθεσης αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής
• Αντίγραφο τελευταίου εξοφλημένου λογαριασμού (Εκκαθαριστικό ή Έναντι). Σε
περίπτωση Νέας εγκατάστασης → Σύμβαση Σύνδεσης με ΔΕΔΔΗΕ.
• Γνωστοποίηση ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ
• Τρέχουσες ενδείξεις μετρητή ή φωτογραφία του μετρητή για ενεργή παροχή
• Μισθωτήριο συμβόλαιο από TAXIS ή Τίτλος Ιδιοκτησίας → Για αλλαγή προμηθευτή
και ταυτόχρονα αλλαγή χρήστη ή επανασύνδεση.
Χρήσιμες πληροφορίες
• Ο υποψήφιος πελάτης μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο πρόσωπο, για να υπογράψει
αντί αυτού την σύμβαση προμήθειας. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι ακριβής
ως προς την ενέργεια και θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής αυτού που
εξουσιοδοτεί.
• Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο: να αναγράφεται η δυνατότητα υπογραφής της
σύμβασης από το αντιπρόσωπο και αντίκλητο. Προσκομίζονται απαραιτήτως
αντίγραφα ταυτότητας τόσο το εντολέα όσο και του αντιπροσώπου.
Επιπλέον Δικαιολογητικά για ΜΗ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Ατομικές Επιχειρήσεις / Ελεύθεροι Επαγγελματίες και για εκπροσώπηση
επαγγελματικής παροχής
• Έναρξη Δραστηριότητας (ή μεταβολή αυτής) όπου φαίνεται ο Κωδικός Άσκησης
Δραστηριότητας (ΚΑΔ), αν είναι εν ισχύ η επιχείρηση, ή Βεβαίωση από Γ.Ε.ΜΗ όπου
θα αποτυπώνονται τα άνω στοιχεία
Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε)
• Προσκόμιση από το Γ.Ε.ΜΗ
o Του εν ισχύ κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρίας
o Αναλυτικού πιστοποιητικού εκπροσώπησης της εταιρίας και
o Αν από το αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης δεν προκύπτει ότι ο υπογράφων
είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας ~> προσκόμιση ειδικού πρακτικού του
διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας από το οποίο προκύπτει η εξουσία
εκπροσώπησης του υπογράφοντος.
Ομόρρυθμες (Ο.Ε) & Ετερόρρυθμες (Ε.Ε)
• Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ από το οποίο προκύπτουν:
o Η καταχώριση της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ
o Το εν ισχύ κωδικοποιημένο καταστατικό (εταιρική σύμβαση ή πρότυπο καταστατικό
της εταιρίας)
o Οι εταίροι της εταιρίας και ο νόμιμος /οι εκπρόσωπος /οι της εταιρίας
o Η μη καταχώριση λύσης ή πτώχευσης της εταιρίας

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε)
• Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ από το οποίο προκύπτουν:
o Η καταχώριση της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ
o Το εν ισχύ κωδικοποιημένο καταστατικό (εταιρική σύμβαση ή πρότυπο καταστατικό
της εταιρίας)
o Οι εταίροι της εταιρίας και ο διαχειριστής /ες της εταιρίας
Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε)
• Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ από το οποίο να προκύπτουν:
o Η καταχώριση της ΕΠΕ στο Γ.Ε.ΜΗ
o Η εν ισχύ κωδικοποιημένη εταιρική σύμβαση (συμβολαιογραφικό έγγραφο ή
πρότυπο καταστατικό)
o Οι διαχειριστές και οι εκπρόσωποι της ΕΠΕ.
Σωματεία / Σύλλογοι
• Αντίγραφο τελευταίου εν ισχύ Καταστατικού
• Αντίγραφο πρακτικού ΔΣ του Σωματείου, περί συγκροτήσεώς του σε σώμα
• Αντίγραφο πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, για την εκλογή των
μελών του ΔΣ
• Πιστοποιητικό καταχώρησης του Σωματείου στα βιβλία σωματείων
Ιδρύματα
• ΦΕΚ σύστασης Ιδρύματος και ΦΕΚ τυχόν τροποποιήσεων οργανισμού του ιδρύματος
Μονές
• ΦΕΚ ίδρυσης της Μονής (κανονικά θα πρέπει να έχει ιδρυθεί με προεδρικό διάταγμα)
• Ισχύον Εσωτερικός κανονισμός της Μονής που θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο
απόσπασμα δημοσίευσης στο επίσημο δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο
περιοδικό «Εκκλησία»
• Πράξη / απόφαση με την οποία το Ηγούμενο συμβούλιο ορίζει Ηγούμενο /
εκπρόσωπο της Μονής και για ποιες πράξεις αυτός δεσμεύει τη Μονή.
Ιεροί Ναοί
• Κανονιστικοί απόφαση με την οποία καθορίζονται τα της ιδρύσεως, διοικήσεως,
διαχειρίσεως και εν γένει λειτουργίας Ισχύον Εσωτερικός κανονισμός της Μονής που
θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο απόσπασμα δημοσίευσης στο επίσημο δελτίο της
Εκκλησίας της Ελλάδος, στο περιοδικό «Εκκλησία»
• Πράξη / απόφαση με την οποία το Ηγούμενο συμβούλιο ορίζει Ηγούμενο /
εκπρόσωπο της Μονής και για ποιες πράξεις αυτός δεσμεύει τη Μονή.
Κοινόχρηστες παροχές
• Υπεύθυνη Δήλωση Διαχειριστή
Τα πιστοποιητικά Γ.Ε.ΜΗ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης, έως και 2 μήνες πριν την
ημερομηνίας προσκόμισής τους.
Για νέες εκπροσωπήσεις ή αλλαγή Προμηθευτή σε παροχές ρεύματος οι οποίες μέχρι την
αλλαγή προμηθευτή είχαν διάφορες απαλλαγές από τον αρμόδιο Δήμο σε ΤΑΠ/ΔΦ/ΔΤ, για
να συνεχίσουν να ισχύουν αυτές, θα πρέπει να προσκομίσουν οι καταναλωτές Νέα
Υπεύθυνη Δήλωση από τον αρμόδιο Δήμο, στα αντίστοιχα πρακτορεία του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Ενδέχεται ανά περίπτωση, να απαιτηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.

