
 
 

 

   

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε
.  

 

 
 

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  
 

1.  Γνωστοποίηση από τον καταναλωτή της Διεύθυνσης Επίδοσης Αλληλογραφίας, του 
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), της Δ.Ο.Υ. και των αριθμών τηλεφώνων 
επικοινωνίας.  

2.  Ταυτότητα του καταναλωτή ή εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή 
ή ΚΕΠ, όταν πρόκειται το συμβόλαιο να υπογραφεί από εκπρόσωπό του.  

1.  Γνωστοποίηση από τον καταναλωτή της Διεύθυνσης Επίδοσης Αλληλογραφίας, της 
Διεύθυνσης της έδρας της Εταιρείας, του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), της 
Δ.Ο.Υ., των αριθμών τηλεφώνων επικοινωνίας και του αριθμού Fax.  

2.  Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί της δημοσίευσης (καταχώρισης) του Καταστατικού, καθώς και 
τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεών του. 

3.  Απόσπασμα Πρακτικών συνεδρίασης του Δ.Σ. για τον καθορισμό του/ων Εκπροσώπου/ων 
της Εταιρείας.  

4.  Ταυτότητα ή εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, θεωρημένη από 
Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ, όταν πρόκειται το συμβόλαιο να υπογραφεί από 
εκπρόσωπό του.  

1.  Γνωστοποίηση από τον καταναλωτή της Διεύθυνσης Επίδοσης Αλληλογραφίας, της 
Διεύθυνσης της έδρας της Εταιρείας, του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), της 
Δ.Ο.Υ., των αριθμών τηλεφώνων επικοινωνίας και του αριθμού Fax.  

2.  Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί της δημοσίευσης (καταχώρισης) του Καταστατικού, καθώς και 
τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεών του. 

3.  Απόσπασμα Πρακτικών συνεδρίασης της Συνέλευσης των Εταίρων για τον καθορισμό 
του/ων Εκπροσώπου/ων της Εταιρείας.  

4.  Ταυτότητα ή εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, θεωρημένη από 
Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ, όταν πρόκειται το συμβόλαιο να υπογραφεί από 
εκπρόσωπό του.  

1.  Γνωστοποίηση από τον καταναλωτή της Διεύθυνσης Επίδοσης Αλληλογραφίας, της 
Διεύθυνσης της έδρας της Εταιρείας, του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), της 
Δ.Ο.Υ., των αριθμών τηλεφώνων επικοινωνίας και του αριθμού Fax.  

2.  Αντίγραφο καταστατικού της Εταιρείας, στο οποίο ορίζονται ο/οι εκπρόσωπος/οι αυτής.  
3.  Ταυτότητα ή εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, θεωρημένη από 

Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ, όταν πρόκειται το συμβόλαιο να υπογραφεί από 
εκπρόσωπό του.  

1.  Γνωστοποίηση από τον καταναλωτή της Διεύθυνσης Επίδοσης Αλληλογραφίας, της 
Διεύθυνσης της έδρας του Ιδρύματος ή Οργανισμού, του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ), της Δ.Ο.Υ., των αριθμών τηλεφώνων επικοινωνίας και του αριθμού Fax.  

2.  Αντίγραφο Καταστατικού του Ιδρύματος ή του Οργανισμού.  
3.  Ταυτότητα ή εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου του Ιδρύματος ή του Οργανισμού, 

θεωρημένη από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ, όταν πρόκειται το συμβόλαιο να 
υπογραφεί από εκπρόσωπό του.  

 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

Α.Ε.

Ε.Π.Ε & Ι.Κ.Ε.

Ο.Ε. ή Ε.Ε.

Ι∆ΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ


