
 

ΔΗΛΩΗ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΣΗ 
Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρθςθσ: 

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Τ.: 

Διεφκυνςθ: 

Σ.Κ.: Πόλθ: 

Σθλζφωνο: Ε-mail: 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Αρικμόσ φμβαςθσ: Ημερομθνία φμβαςθσ: 

Αρικμόσ Παροχισ: 

Διεφκυνςθ Μετρθτι: 

 

Με τθν υπογραφι τθσ παροφςασ, ΚΑΣΑΓΓΕΛΛΩ οριςτικά και ανζκκλθτα τθν ανωτζρω περιγραφόμενθ 

ςφμβαςθ προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ (φμβαςθ).  

Λόγοσ Καταγγελίασ: (ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΔΙΩΝ)  

1.  Αλλαγι Προμθκευτι     

  

2.  Αποχώρθςθ από τθν εγκατάςταςθ   

ΔΗΛΩΝΩ ότι επικυμώ να αποχωριςω από τθν εγκατάςταςθ που περιγράφεται ανωτζρω (Εγκατάςταςθ) 

και δεν επικυμώ τθν τροποποίθςθ τθσ φμβαςθσ λόγω μετεγκατάςταςθσ. 

κοποφμενθ θμερομθνία αποχώρθςθσ και λφςθσ τθσ φμβαςθσ: ………………….(πρζπει να απζχει 

τουλάχιςτον τριάντα (30) θμζρεσ από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ παροφςασ ςτον Προμθκευτι)  

ΔΗΛΩΝΩ ότι κατόπιν τθσ υποβολισ τθσ παροφςασ: (ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΔΙΩΝ)  

Θα προβώ αμζςωσ ςτισ ενζργειεσ που προβλζπονται από τθ νομοκεςία για τθν παφςθ 
εκπροςώπθςθσ του μετρθτι τθσ Εγκατάςταςθσ και τθ διακοπι τθσ θλεκτροδότθςθσ τθσ 
Εγκατάςταςθσ κατά τθν επικυμθτι θμερομθνία αποχώρθςθσ από τθν Εγκατάςταςθ. 

 

 

 
  

Εξουςιοδοτώ τον Προμθκευτι προκειμζνου να προβεί αυτι ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν 
παφςθ εκπροςώπθςθσ του μετρθτι κατά τθ διακοπι τθσ θλεκτροδότθςθσ τθσ Εγκατάςταςθσ, 
δυνάμει τθσ επιςυναπτόμενθσ ςτθν παροφςα εξουςιοδότθςθσ εκπροςώπθςθσ ενώπιον του 
Διαχειριςτι Δικτφου Διανομισ, με κεώρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ μου.  

 

 

 

 

 



ΔΗΛΩΝΩ ότι ζχω λάβει γνώςθ και αποδζχομαι ότι:  

1. Εφόςον θ φμβαςθ καταγγζλλεται λόγω αλλαγισ προμθκευτι: Η φμβαςθ λφεται αυτοδικαίωσ και τα 

ζννομα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται τθν προθγουμζνθ τθσ θμζρασ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ 

διλωςθσ εκπροςώπθςθσ μετρθτι από το νζο προμθκευτι, όπωσ θ θμζρα αυτι κακορίηεται από το 

Διαχειριςτι Δικτφου Διανομισ και γνωςτοποιείται ςτον υφιςτάμενο και το νζο προμθκευτι.  

2. Εφόςον θ φμβαςθ καταγγζλλεται λόγω αποχώρθςθσ από τθν Εγκατάςταςθ: Η φμβαςθ λφεται 

αυτοδικαίωσ κατά το χρόνο που δθλώνεται ανωτζρω ωσ ςκοποφμενθ θμερομθνία αποχώρθςθσ, θ οποία 

πρζπει να απζχει τουλάχιςτον τριάντα (30) θμζρεσ από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ παροφςασ ςτον 

Προμθκευτι. ε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ γνωςτοποίθςθσ τθσ αποχώρθςισ μου ςφμφωνα με τα 

ανωτζρω, μζχρι να λάβει χώρα θ παφςθ τθσ εκπροςώπθςθσ του μετρθτι τθσ Εγκατάςταςθσ, θ φμβαςθ 

εξακολουκεί να ιςχφει και ωσ εκ τοφτου υποχρεοφμαι να καταβάλω τα οφειλόμενα εκ τθσ υμβάςεωσ 

ποςά ςτον Προμθκευτι. Ωσ θμερομθνία λφςθσ τθσ φμβαςθσ λαμβάνεται θ θμερομθνία παφςθσ τθσ 

εκπροςώπθςθσ του μετρθτι τθσ Εγκατάςταςθσ, όπωσ αυτι κακορίηεται από τον αρμόδιο Διαχειριςτι, κατά 

τα οριηόμενα ςτουσ Κώδικεσ Διαχείριςθσ Δικτφων.  

3. Εφόςον θ φμβαςθ καταγγζλλεται για οποιονδιποτε άλλο λόγο, θ φμβαςθ λφεται άνευ άλλθσ 

διατυπώςεωσ και τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται μετά τθν παρζλευςθ τριάντα (30) θμερών 

από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ παροφςασ ςτον Προμθκευτι.  

4. Η καταγγελία τθσ φμβαςθσ δεν ςυνεπάγεται τθν επιβολι εισ βάροσ μου οιαςδιποτε επιβαρφνςεωσ, 

οικονομικισ ι άλλθσ φφςεωσ, με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία θ φμβαςθ καταγγζλλεται πριν 

τθν παρζλευςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτθ φμβαςθ ελάχιςτθσ διάρκειασ. τθν περίπτωςθ αυτι θ καταγγελία 

είναι μεν ιςχυρι και επιφζρει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, ο Προμθκευτισ δικαιοφται, ωςτόςο, 

αποηθμίωςθ, ςφμφωνα και με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθ φμβαςθ.  

5. Κατόπιν τθσ καταγγελίασ τθσ φμβαςθσ δυνάμει τθσ παροφςασ, κακίςτανται άμεςα λθξιπρόκεςμεσ και 

απαιτθτζσ τυχόν οφειλζσ μου προσ τον Προμθκευτι εκ τθσ υμβάςεωσ.  

6. Για το χρονικό διάςτθμα από τθν λφςθ τθσ φμβαςθσ δυνάμει τθσ καταγγελίασ μζχρι τθν ζναρξθ 

εκπροςώπθςθσ του μετρθτι τθσ Εγκατάςταςθσ από άλλον προμθκευτι θλεκτρικισ ενζργειασ, οφείλω ςτον 

Προμθκευτι αντάλλαγμα για τισ ποςότθτεσ θλεκτρικισ ενζργειασ που κα καταναλωκοφν ςτθν 

Εγκατάςταςθ, βάςει τθσ ςυμφωνθκείςασ τιμισ και ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθ φμβαςθ.  

7. Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηονται τισ κυρώςεισ που προβλζπονται από το ν. 1599/1986, 

βεβαιώνω ότι όλα τα ςτοιχεία που αναγράφονται ςτθν παροφςα διλωςθ είναι πλιρθ, αλθκι και ακριβι 

και αναγνωρίηω το δικαίωμα του Προμθκευτι να επαλθκεφει τθν ακρίβεια των παραπάνω ςτοιχείων. 

 

Ημερομθνία:       /      / 

 

……………………………………………… 
Τπογραφι/φραγίδα Πελάτθ 

 

   


