ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
o

Φωτοτυπία ταυτότητας

o

Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι αποδέχεται την παροχή Φ.Α. στο ακίνητό του σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΠΑ

o

Αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας (ΔΕΗ ή ΥΔΡΕΥΣΗ)

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ – Κεν τρική θέρμαν ση
o

Φωτοτυπία ταυτότητας του διαχειριστή

o

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης απ’ όπου προκύπτει η απόφαση της πλειοψηφίας του μισού αριθμού και μίας πλέον των ψήφων των
συνιδιοκτητών ≥ 501 ‰ και ο ορισμός του διαχειριστή, ή του προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση με την Ε ΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Το
πρακτικό θα πρέπει να είναι θεωρημένο από Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής του διαχειριστή

o

Αντίγραφο κοινόχρηστου λογαριασμού κοινής ωφελείας (ΔΕΗ ή ΥΔΡΕΥΣΗ)

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ – Αυτόν ομη θέρμαν ση
o

Φωτοτυπία ταυτότητας του κάθε ιδιοκτήτη

o

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης με τις υπογραφές του μισού αριθμού και μίας πλέον των ψήφων των συνιδιοκτητών ≥ 501 ‰ απ’ όπου
προκύπτει η συναίνεσή τους για την μόνιμη αποσύνδεση από το δί κτυο κεντρικής θέρμανσης όσων ιδιοκτησιών προβαίνουν σε τοποθέτηση
ανεξάρτητης μόνιμης εγκατάστασης θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου. Το πρακτικό θα πρέπει να είναι θεωρημένο από Δημόσια Αρχή για
το γνήσιο της υπογραφής του διαχειριστή

o

Υπεύθυνη δήλωση του καθένα ιδιοκτήτη ότι αποδέχεται την παροχή Φ.Α. στο ακίνητό του σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΠΑ

o

Αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας (ΔΕΗ ή ΥΔΡΕΥΣΗ) για κάθε ακίνητο

ΝΕΟΚΤΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
o

Φωτοτυπία ταυτότητας (κατασκευαστή)

o

Αντίγραφο της άδειας Οικοδομής

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
o

Φωτοτυπία ταυτότητας

o

Αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας (ΔΕΗ ή ΥΔΡΕΥΣΗ)

o

Βεβαίωση Εγγραφής στο Επιμελητήριο ή αντίστοιχο Σύλλογο/Ένωση, όχι παλαιότερη των τριών μηνών

o

Αντίγραφο εντύπου έναρξης δραστηριότητας και πιθανών μεταβολών αυτής από την αρμόδια ΔΟΥ, όπου φαίνεται ο Κωδικός Άσκησης
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της επιχείρησης

Επιπρόσθετα όταν πρόκειται για εταιρείες πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω έγγραφα ανάλογα με το είδος της εταιρείας:
Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε.)
o

Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ή του τελευταίου εν ισχύ κωδικοποιημένου καταστατικού αν αυτό έχει
τροποποιηθεί) .

o

Πρόσφατη, εκδοθείσα τους τελευταίους δύο (2) μήνες, βεβαίωση του Γενικού́ Εμπορικού́ Μητρώου (ΓΕΜΗ), περί τροποποιήσεων του
καταστατικού, περί ισχύουσας εκπροσώπησής της και περί μη λύσης της.

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.)
o

Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ή του τελευταίου εν ισχύ, κωδικοποιημένου, καταστατικού αν αυτό έχει
τροποποιηθεί).

o

Πρόσφατη, εκδοθείσα τους τελευταίους δύο (2) μήνες, βεβαίωση του Γενικού́ Εμπορικού́ Μητρώου (ΓΕΜΗ), περί τροποποιήσεων του
καταστατικού, περί ισχύουσας εκπροσώπησής της και περί μη λύσης της.

Εταιρείες Περιορισμέν ης Ευθύν ης (Ε.Π.Ε.)
o

Δημοσίευση (ΦΕΚ) της ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρείας ή ακριβές αντίγραφο της σχετικής καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (ΓΕΜΗ).

o

Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ή του τελευταίου εν ισχύ, κωδικοποιημένου, καταστατικού αν αυτό έχει
τροποποιηθεί).

o

Πρόσφατη, εκδοθείσα τους τελευταίους δύο (2) μήνες, βεβαίωση του Γενικού́ Εμπορικού́ Μητρώου (ΓΕΜΗ), περί τροποποιήσεων του
καταστατικού, περί ισχύουσας εκπροσώπησής της και περί μη λύσης της.
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Αν ών υμες Εταιρείες (Α.Ε.)
o

Δημοσίευση (ΦΕΚ) της σύστασης της εταιρείας ή ακριβές αντίγραφο της σχετικής καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

o

Δημοσίευση (ΦΕΚ) της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας ή ακριβές αντίγραφο της σχετικής καταχώρησης στο Γενικού́ Εμπορικού́
Μητρώου (ΓΕΜΗ).

o

Πρόσφατη, εκδοθείσα τους τελευταίους δύο (2) μήνες, βεβαίωση του Γενικού́ Εμπορικού́ Μητρώου (ΓΕΜΗ), περί τροποποιήσεων του
καταστατικού, περί ισχύουσας εκπροσώπησής της και περί μη λύσης της.

Σωματεία
o

Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού του Σωματείου .

o

Πιστοποιητικό καταχώρισης του Σωματείου, στα οικεία βιβλία σωματείων.

o

Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου περί εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

o

Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου περί συγκροτήσεως αυτού σε σώμ α.

Ιδρύματα
o

Επικυρωμένο αντίγραφο της συστατικής πράξης – ισχύοντος καταστατικού.

o

Δημοσίευση (ΦΕΚ) εγκριτικής πράξης σύστασης του Ιδρύματος.

o

Ακριβές αντίγραφο πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος περί συγκροτήσεώς του σε σώμα.

o

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

Σε περίπτωση μη παρουσίας του συμβαλλομένου για τη σύναψη και υπογραφ ή της Σύμβασης Σύνδεσης και Παροχής Φυσικού
Αερίου, είναι απαραίτητη η προσκόμιση εξουσιοδότησης τρίτου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφ ής από Δημόσια Αρχή.
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