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Υπογραφή / Σφραγίδα ΠελάτηΗµεροµηνία

∆ιεύθυνση  Αλληλογραφίας:

∆ιεύθυνση  Έδρας:

Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία:

Νόµιµος Εκπρόσωπος: Αρ. Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:Email:

ΑΦΜ:

∆.Ο.Υ.:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ

Αριθµός Παροχής:

∆ιεύθυνση Ακινήτου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΠΑΥΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ & ∆ΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

                     µε τη παρούσα αίτηση, εξουσιοδοτώ την εταιρεία Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που εδρεύει 
στη Λεωφόρο Κηφισίας 7 στην Αθήνα µε Α.Φ.Μ 997104531, όπως υποβάλλει για λογαριασµό µου κάθε απαραίτητο 
έγγραφο προς το ∆Ε∆∆ΗΕ και προβεί σε κάθε απαιτούµενη ενέργεια που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία για 
την παύση εκπροσώπησης και τη διακοπή της ηλεκτρικής ενέργειας της παροχής, της οποίας είµαι νόµιµος χρήστης.
∆ηλώνω, επίσης, ότι επιθυµητή ηµεροµηνία διακοπής της ηλεκτροδότησης, η οποία δεν δύναται να είναι συντοµότερη των 
επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της παρούσας, είναι η ……………………………………………………...… και επιθυµώ 
ο τελικός λογαριασµός κατανάλωσης να αποσταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση αλληλογραφίας. 

Με την παρούσα επιστολή καταγγέλλω τη µεταξύ µας σύµβαση προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και αιτούµαι τη λύση 
της, αναγνωρίζοντας την υποχρέωση µου να εξοφλήσω κάθε οφειλή µου προς την εταιρεία σας, όπως µπορεί να 
προκύψει µέχρι τη λήξη ισχύος της, σύµφωνα µε τους όρους που έχουν υπογραφεί. 

∆ΗΛΩΝΩ ΟΤΙ

Αριθµός Πρωτοκόλλου

Σε περίπτωση µη έγκαιρης ολοκλήρωσης της εν λόγω Υπηρεσίας από τον ∆Ε∆∆ΗΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
Απόφασης ΡΑΕ 1151Α/2019 (ΦΕΚ Β’ 1339/2020), επιθυµώ η καταβολή του σχετικού ποσού που προκύπτει από τη µη 
έγκαιρη ολοκλήρωση, να κατατεθεί στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασµό:
 

Αναγνωρίζω πως αν δεν δηλώσω το ΙΒΑΝ του λογαριασµού µου, ο ∆Ε∆∆ΗΕ απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
καταβολής ποσού µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Τέλος, βεβαιώνω ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρούσα δήλωση είναι πλήρη, αληθή και ακριβή, αναγνωρίζω 
δε το δικαίωµα της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας να επαληθεύσει τα παραπάνω στοιχεία.

Τράπεζα:ΙΒΑΝ:


