ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ …….
(παρακαλώ συμπληρώστε ένα από τα κάτωθι: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ή ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ή ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οι αιτήσεις θα γίνονται διακριτά ανά Δίκτυο Διανομής όπως αυτά αναγράφονται ανωτέρω)
Του/της ...........…………………………
……………………………………..........
έδρα………………………………..........
Οδός ………………………. Αριθμός ....
ΑΦΜ ………………………….……….,
ΔΟΥ……………………………….……
που εκπροσωπείται για την υποβολή της
παρούσας δυνάμει του
………………………………………….
………………………………………….
από τον/ την
………………………………………….

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των ν. 2364/1995, 3428/2005,
4001/2011, 4336/2015, 4337/2015 και του Κώδικα Διαχείρισης του
Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ B’487/20.02.2017) εφεξής «Κώδικας» με την
παρούσα:
Α. Δηλώνω ότι η εταιρεία που εκπροσωπώ είτε κατέχει Άδεια για
προμήθεια Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Υ.Α.
Δ1/Α/5815/2010 (ΦΕΚ 464 /Β`/19.04.2010) είτε είναι Τελικός
Καταναλωτής ως Επιλέγων Πελάτης σύμφωνα με το Νόμο 4001/2011 και
άρα η ποσότητα αερίου που θα παραλαμβάνει από Χρήστη Μεταφοράς
που τον εξυπηρετεί και θα παραδίδει στον Διαχειριστή σε κάθε Σημείο
Εισόδου Δικτύου Διανομής για το οποίο αιτείται πρόσβαση αποτελεί
προϊόν προμήθειας φυσικού αερίου από πρόσωπο που πληροί τις
απαιτήσεις του Νόμου προκειμένου να προμηθεύει επιλέγοντες πελάτες
με φυσικό αέριο και για το σκοπό αυτό έχει συνάψει μαζί του σχετική
συμφωνία.
Β. Δηλώνω ότι η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ έχει δικαίωμα
πρόσβασης στο Δίκτυο Διανομής Λοιπής Ελλάδας σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις και,

κάτοικο …………………………………

Γ. Αιτούμαι τη σύναψη/τροποποίηση Σύμβασης Χρήσης Δικτύου
Διανομής Φυσικού Αερίου.

Αριθμ. ΑΔΤ ……………………............

(Για την περίπτωση τροποποίησης διευκρινίστε:

που εκδόθηκε από ……………………..

……………………………………………………………………………………)

την………………………………………

Για το σκοπό αυτό υποβάλλονται συνημμένα τα ακόλουθα έγγραφα και
στοιχεία:

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
………………………………………….

1. Υπεύθυνη Δήλωση στοιχείων εξουσιοδοτημένου νόμιμου
εκπροσώπου

………………………………………….

2. Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων χρήσης Δικτύου Διανομής

Fax……………………………………...

3. Υπεύθυνη Δήλωση ανά Τελικό Πελάτη όπου συναινεί ρητώς για την
γνωστοποίηση από μέρους του Διαχειριστή των μετρήσεων
κατανάλωσης του στο Χρήστη Διανομής.

E-mail………………………………….
(τόπος) ………………………………
(ημερομηνία) ………………………

4. Υπεύθυνη Δήλωση δέσμευσης χωρητικότητας σε Σημείο Εξόδου ΕΣΦΑ
(συμπληρώνεται αναλόγως της περίπτωσης)
Με τιμή
…………………….
…………………….
(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, υπογραφή και σφραγίδα)
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Πληροφορίες σχετικές με τα Σημεία Παράδοσης στα οποία ζητείται πρόσβαση από τον Χρήστη Διανομής

Α/
Α

Σημείο
Παράδοσης

Σημείο
Εισόδου ΔΔ

ΗΚΑΣΠ

Τηλέφωνο
Επικοινωνίας
Τελικού Πελάτη

Διεύθυνση
Τελικού
Πελάτη

Κατηγορία Τελικού
Πελάτη

Αναμενόμενη
Μέγιστη ημερήσια
ζήτηση φυσικού
αερίου
(kWh/ημέρα)

Αναμενόμενη
μέγιστη ωριαία
ζήτηση φυσικού
αερίου
(kWh/ώρα)

1

……

……

Συμπληρώνετ
αι από τον
Διαχειριστή

……

……

Συμπληρώνεται από
τον Διαχειριστή

……

……

2

……

……

……

……

……

……

……

....

3

……

……

……

……

……

……

……

……

4

……

……

……

……

……

……

……

……



Ακολουθούν τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην αίτηση παροχής υπηρεσιών διανομής φυσικού αερίου

2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 § 4 Ν.1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθμός

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
με έδρα (οδός/αριθμός/ΤΚ/πόλη)
ΑΦΜ

Αριθμός Μητρώου Χρήστη ΕΣΦΑ

Ο υπογράφων δεσμεύεται ότι θα κοινοποιήσει στο Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδας οποιαδήποτε
μεταβολή των ανωτέρω σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την επέλευσή της.
Συνημμένα υποβάλλεται φωτοτυπία δύο όψεων του ΑΔΤ του υπογράφοντος._
Ημερομηνία:

__/__/201_
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2
ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 § 4 Ν.1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθμός

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

Η εταιρεία ……………..
με έδρα (οδός/αριθμός/ΤΚ/πόλη)
ΑΦΜ

Αριθμός Μητρώου Χρήστη ΕΣΦΑ

Αποδέχεται τους όρους πρόσβασης στο Δίκτυο Διανομής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου
Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 487/21.02.2017).

Ημερομηνία:

__/__/201_
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 § 4 Ν.1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθμός

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

ο Τελικός Πελάτης/ η εταιρεία/ …………………..….. ως Τελικός Πελάτης που εξυπηρετείται από το Χρήστη Διανομής ……………..
συναινεί για την γνωστοποίηση των μετρήσεων κατανάλωσης του μετρητή με ΗΚΑΣΠ …………………………. αρχής γενομένης
από …………/….…/………… έως και …………/….…/…………
στο Χρήστη Διανομής ............................................
με έδρα (οδός/αριθμός/ΤΚ/πόλη)
ΑΦΜ

Αριθμός Μητρώου Χρήστη ΕΣΦΑ

Ο υπογράφων δεσμεύεται ότι θα κοινοποιήσει στο Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδας οποιαδήποτε μεταβολή
των ανωτέρω σε διάστημα επτά (7) ημερών από την επέλευσή της._
Ημερομηνία:

__/__/201_
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 4A
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΕΣΦΑ
(περίπτωση όπου ο Χρήστης Διανομής και ο Χρήστης Μεταφοράς ΔΕΝ είναι το ίδιο πρόσωπο)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 § 4 Ν.1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθμός

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,
δηλώνω ότι:

η εταιρεία
με έδρα (οδός/αριθμός/ΤΚ/πόλη)
ΑΦΜ

Αριθμός Μητρώου Χρήστη ΕΣΦΑ

δεσμεύεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια παραλαβών φυσικού αερίου μέσω του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδας θα
εξυπηρετείται από Χρήστη Μεταφοράς εγγεγραμμένο στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ, ο οποίος έχει ήδη προβεί σε αντίστοιχη
δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας στο Σημείο Εξόδου ΕΣΦΑ «…………….» μέσω σχετικής Σύμβασης Μεταφοράς με τον ΔΕΣΦΑ.
Ήδη η ανωτέρω εταιρεία δηλώνει ότι αρχής γενομένης από ……. … και ώρα 8.00πμ θα εξυπηρετείται για τα ανωτέρω από τον
Χρήστη Μεταφοράς με αριθμό Μητρώου ΕΣΦΑ …………………
Σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου του ως άνω Χρήστη Μεταφοράς ή οποιασδήποτε άλλης μεταβολής των ανωτέρω, η
δηλούσα εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδας εντός 12
ωρών από την ανωτέρω μεταβολή.
Ημερομηνία:

__/__/201_
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 4B
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΕΣΦΑ
(περίπτωση όπου ο Χρήστης Διανομής και ο Χρήστης Μεταφοράς είναι το ίδιο πρόσωπο)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 § 4 Ν.1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθμός

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

η εταιρεία
με έδρα (οδός/αριθμός/ΤΚ/πόλη)
ΑΦΜ

Αριθμός Μητρώου Χρήστη ΕΣΦΑ

έχει δεσμευμένη χωρητικότητα
με μέγιστη πίεση παράδοσης
αρχής γενομένης από

____/____/________

[MWh/Ημέρα] και μέγιστη

[MWh/Ώρα]

[barg] και ελάχιστη

[barg]

έως

____/____/________

στο σημείο εξόδου ΕΣΦΑ «____________________________________».
Ο υπογράφων δεσμεύεται ότι θα κοινοποιήσει στο Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδας οποιαδήποτε μεταβολή
των ανωτέρω εντός 12 ωρών.
Ημερομηνία:

__/__/201_
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΟΙΠΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ – ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ...

Σχετικά με την υπ’ αρ. ... Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Διανομής Φυσικού Αερίου, συμφωνούνται τα ακόλουθα:

1. Εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι των Συμβαλλομένων
• Για τον Διαχειριστή
Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση:
Ταχ. Κώδικας:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:
• Για τον Χρήστη Διανομής
Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση:
Ταχ. Κώδικας;
Τηλέφωνο:
Fax;
E-mail:

2. Εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι των Συμβαλλομένων για τους σκοπούς του Κεφαλαίου 11 του Κώδικα

• Για τον Διαχειριστή
Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση:
Ταχ. Κώδικας:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:
• Για τον Χρήστη Διανομής
Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση:
Ταχ. Κώδικας:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:
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