Δικαιολογητικά Σύμβασης Σύνδεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης, εκτός από τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει
στο έντυπο αίτησης σύνδεσης, πρέπει να προσκομίσετε και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ




ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ)



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ
ΑΤΟΜΟ



Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντος.
Σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων θα πρέπει να
επισυνάπτεται αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης κτήσης
της κυριότητας του ακινήτου. Εάν δεν είναι διαθέσιμο τότε
απαιτείται υπεύθυνη δήλωση που δηλώνεται το 100% της
ιδιοκτησίας.
Απόφαση πρακτικού συνέλευσης (50% των ψήφων ιδιοκτησίας +1
ψήφος) για την αλλαγή του καυσίμου σε φυσικό αέριο και
έγκρισης εκτέλεσης των απαραίτητων αναγκαίων εργασιών
όδευσης σωληνώσεων και τοποθέτησης εξαρτημάτων (μετρητών
κλπ) εντός των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.
Εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Α.Ε. – Ε.Π.Ε.

Ο.Ε.

Ι.Κ.Ε.

Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντος.
Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι αποδέχεται την παροχή
φυσικού αερίου στο ακίνητο.
Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι επιθυμεί να συνδέσει την επιχείρηση
του με το δίκτυο φυσικού αερίου.
 ΦΕΚ Σύστασης και Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ. της
εταιρείας.
 Πρακτικό ΔΣ με το οποίο να εξουσιοδοτείται τρίτο φυσικό
πρόσωπο πλην του νομίμου εκπροσώπου ( δ/νων σύμβουλος) να
υπογράψει την σύμβαση ΦΑ και να προβεί σε κάθε ενέργεια για
την εκτέλεση της σύμβασης ή εξουσιοδότηση του νομίμου
εκπροσώπου της εταιρείας (δ/ντος συμβούλου) προς τρίτο φυσικό
πρόσωπο, θεωρημένη από δημόσια αρχή.
 Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού, όπως δημοσιεύτηκε
στο Πρωτοδικείο κατά την υπογραφή της Σύμβασης Φυσικού
Αερίου.
 Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν υπάρχει μεταβολή
του καταστατικού ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτής εφόσον
υπάρχει μεταβολή.
 Ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης της εταιρείας (
καταστατικό), όπως ισχύει σε ακριβές αντίγραφο από το Γ.Ε.Μ.Η.
(ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ)
 Πλήρη σειρά εγγράφων από όπου θα προκύπτει η ισχύουσα
εκπροσώπηση της εταιρείας σε ακριβή αντίγραφα από Γ.Ε.Μ.Η.
 Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Γ.Ε.Μ.Η. όπου θα εμφαίνονται όλες
οι καταστατικές τροποποιήσεις, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ
τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.

ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τα δικαιολογητικά είναι ίδια με αυτά των Α.Ε.

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ –
ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Τα δικαιολογητικά είναι ίδια με αυτά των Ο.Ε.

ΣΧΟΛΕΙΟ (ΔΗΜΟΣΙΟ)

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ



ΦΕΚ σύστασης σχολικής επιτροπής, απόφαση σχολικής
επιτροπής για σύνδεση του σχολικού κτιρίου με το δίκτυο
φυσικού αερίου και εξουσιοδότηση τρίτου φυσικού προσώπου
πλην του προέδρου της σχολικής επιτροπής να υπογράψει τη
σύμβαση ΦΑ.
 Αν το σχολείο ανήκει στον Δήμο, τότε απαιτείται απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου και εξουσιοδότηση τρίτου φυσικού
προσώπου πλην του Δημάρχου να υπογράψει την σύμβαση
σύνδεσης ΦΑ.
Είναι ΝΠΔΔ και διοικούνται από το Εκκλησιαστικό τους Συμβούλιο το
οποίο συνήθως διορίζει τον Πρόεδρο του ή ένα μέλος του να εκπροσωπεί
τον Ιερό Ναό. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ο διορισμός του
εκπροσώπου και απόφαση του Συμβουλίου για την σύνδεση ή εάν είναι
εντός των αρμοδιοτήτων του εκπροσώπου, την δήλωση, την αίτησή του
και τον διορισμό του.
Εάν είναι ιδιοκτησία ξένου κράτους, τον διορισμό του διορισμό του
προσώπου που αιτείται, όπου να φαίνεται η αρμοδιότητά του να
συνάπτει συμβάσεις με ΩΚΟ.

