
 

 

ΑΙΣΗΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΣΤΠΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΣΗ 
Ονοματεπϊνυμο/ Επωνυμία Επιχείρθςθσ: 

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Τ.: 

Διεφκυνςθ: 

Σ.Κ.: Πόλθ: 

Σθλζφωνο: Ε-mail: 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Αρικμόσ φμβαςθσ: Αρικμόσ Παροχισ: 

Διεφκυνςθ Μετρθτι: 

Σάςθ του Δικτφου ςτο οποίο ςυνδζεται θ εγκατάςταςθ του Πελάτθ: 

Κατθγορία Πελάτθ: Κατθγορία Σιμολογίου: 

Πρόγραμμα: 

 

Με τθν υπογραφι τθσ παροφςασ, αιτοφμαι τθν τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ θλεκτρικισ 

ενζργειασ ωσ προσ τα κατϊτερα πεδία: 

1. Αλλαγι Κατθγορίασ Πελάτθ 
Επιλογι νζασ βαςικισ ι ειδικισ κατθγορίασ: 
Αιτιολογία: 

 

2. Αλλαγι Κατθγορίασ Σιμολογίου 
Επιλογι νζασ κατθγορίασ τιμολογίου: 
Αιτιολογία: 

 

Όροι και Προχποκζςεισ 
Η τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ κα επζρχεται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν 
από τθ λιψθ τθσ παροφςασ αίτθςθσ από τον Προμθκευτι. Με τθν πάροδο του ανωτζρω χρονικοφ 
διαςτιματοσ κα τεκμαίρεται θ αποδοχι του αιτιματοσ του Πελάτθ από τον Προμθκευτι. ε περίπτωςθ 
απόρριψθσ του αιτιματοσ του Πελάτθ από τον Προμθκευτι, ο Πελάτθσ κα ενθμερϊνεται εγγράφωσ και 
πλιρωσ αιτιολογθμζνα, εντόσ του ανωτζρω χρονικοφ διαςτιματοσ, ενϊ θ ςχετικι απάντθςθ κα αναφζρει 
τθ διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ, με τισ οποίεσ ο Πελάτθσ δφναται να ηθτιςει τθν επανεξζταςθ του 
αιτιματόσ του. ε περίπτωςθ που θ παροφςα αίτθςθ αφορά ςτθν ζνταξθ ςε άλλθ κατθγορία, πρζπει να 
επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα αίτθςθ τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά και δικαιολογθτικά για τθν ζνταξθ 



ςτθν αιτοφμενθ κατθγορία. 

 

Ο Πελάτθσ δθλϊνει με τθν παροφςα αίτθςθ προσ τον Προμθκευτι ότι αποδζχεται τουσ ςχετικοφσ όρουσ και 

ότι τα προςωπικά ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ είναι πλιρθ, ακριβι και αλθκι. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι όροι ωσ 

αυτοί ζχουν ςτθ φμβαςθ Προμικειασ που αποτελεί τθν κφρια ςφμβαςθ μεταξφ του Πελάτθ και του 

Προμθκευτι τουσ οποίουσ ζχει ο ίδιοσ υπογράψει και αποδεχτεί. Εφόςον ο Προμθκευτισ κάνει δεκτι τθν 

αιτοφμενθ τροποποίθςθ, θ παροφςα προςαρτάται ςτθ φμβαςθ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ. 

Ο Πελάτθσ δθλϊνει, επίςθσ, ότι θ υπογραφι του εμπεριζχει τθν ςυγκατάκεςι του για τθν επεξεργαςία των 

ανωτζρω δεδομζνων, ςφμφωνα με το ν. 2472/1997, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθ φμβαςθ. 

 

 

Ημερομθνία:       /      / 

 

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

 

   


