
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

E N E R G Y

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

1. Ισχύον καταστατικό (τελευταίο κωδικοποιημένο),

2. Ανακοίνωση ΓΕΜΗ που αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας ή ΦΕΚ εκπροσώπησης Σε
περίπτωση που η σύμβαση υπογράφεται από τρίτο πρόσωπο (άλλο από το νόμιμο εκπρόσωπο  
της  εταιρείας),  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  τούτο  επιτρέπεται  από  το καταστατικό, για τη 
νομιμοποίηση του υπογράφοντος απαιτείται:

c. συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο  (στο  οποίο  η  εξουσία  θα  παρέχεται  από  τον νόμιμο

πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο εξουσιοδοτείται για την εν λόγω πράξη,

νόμιμο/νόμιμους   διαχειριστές   που   εκπροσωπούν   την   εταιρεία θεωρημένη ως προς το

a. συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη νομίμως από τον ή τους

από  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο  της  εταιρείας  με  γνήσιο  της υπογραφής  του  από  την

προς το γνήσιο της υπογραφής από την αρμόδια αρχή (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή

αρμόδια  αρχή  (Κέντρο  Εξυπηρέτησης  Πολιτών  ή Αστυνομικό Τμήμα) ή ακριβές αντίγραφο

Αστυνομικό Τμήμα) (ΟΕ, ΕΕ, IKE),

γνήσιο της υπογραφής από την αρμόδια αρχή (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή Αστυνομικό

εταίρους/ τον ή τους νόμιμους διαχειριστές που εκπροσωπούν την εταιρεία θεωρημένη ως

b. συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη νομίμως από τον   ή   τους

εκπρόσωπο της εταιρείας για λογαριασμό της εταιρείας) ή εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη

Τμήμα) (ΕΠΕ),

1. Στοιχεία ταυτότητας Νόμιμου Εκπροσώπου.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού του Σωματείου.
3. Πιστοποιητικό καταχώρισης του Σωματείου στα οικεία βιβλία σωματείων.
4. Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου περί εκλογής των

5. Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου περί
συγκροτήσεως αυτού σε σώμα.

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

Αντίγραφο της πρώτης σελίδας της Σύμβασης που υπεγράφη με την οικεία Εταιρεία Διανομής Αερίου
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

E N E R G Y

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: 

1. Στοιχεία ταυτότητας Νόμιμου Εκπροσώπου.
2. Αντίγραφο της απόφασης του Οργανισμού για τη χρήση φυσικού αερίου στο συγκεκριμένο

3. Αντίγραφο της απόφασης του Οργανισμού με την οποία ορίζουν συγκεκριμένο

και την διαχείριση της.
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας με την ΕΦΑ ΑΕ

ακίνητο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της ΕΦΑ ΑΕ.

Ιδρύματος.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο της συστατικής πράξης – ισχύοντος καταστατικού.

4. Ακριβές αντίγραφο πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος περί συγκροτή-
σεώς του σε σώμα.

5. Πιστοποιητικό Εθνικού Τυπογραφείου περί μη δημοσίευσης τροποποίησης ή λύσης του

3. Δημοσίευση (ΦΕΚ) εγκριτικής πράξης σύστασης του Ιδρύματος.

1. Στοιχεία ταυτότητας Νόμιμου Εκπροσώπου.

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες που μπορεί να χρειαστείτε, μπορείτε να τις λάβετε από 
τους αρμόδιους υπαλλήλους των Γραφείων Εξυπηρέτησης Πελατών και του Τηλεφωνικού Κέντρου της 
Εταιρείας, στους αριθμούς:  2310 320 777 (Βόρεια Ελλάδα) και 211 4120 777  (Αττική)  (χρέωση βάσει 
τιμοκαταλόγου του τηλεπικοινωνιακού παρόχου) καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 
8:00 το πρωί μέχρι τις 20:00 το βράδυ και το Σάββατο από τις 9:00 το πρωί μέχρι της 15:00  το 
απόγευμα.Πρόκειται να δημουργηθεί ; 
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