
ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

(ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ) 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Του / της ...........………………………… 

…………………………………….......... 

έδρα……………………………….......... 

Οδός ………………………. Αριθμός .... 

ΑΦΜ ………………………….………., 

ΔΟΥ……………………………….…… 

 

που εκπροσωπείται για την υποβολή της 

παρούσας δυνάμει του 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

από τον/ την 

…………………………………………. 

κάτοικο ………………………………… 

Αριθμ. ΑΔΤ ……………………............ 

που εκδόθηκε από …………………….. 

την……………………………………… 

 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

Fax……………………………………... 

E-mail…………………………………. 

 

(τόπος) ……………………………… 

 

(ημερομηνία) ……………………… 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ 

Ε.Σ.Φ.Α.  

  

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του  Ν.  

4001/2011(ΦΕΚ Α’179 / 22.08.2011), εφεξής 

Νόμος), του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και την 

υπ΄αρ. …. Απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση Πρότυπης 

Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής 

Δυναμικότητας», με την παρούσα:  

Α. Δηλώνω ότι η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ 

έχει δικαίωμα πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα 

Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις και, 

Β. Αιτούμαι τη σύναψη Σύμβασης Δέσμευσης 

Μελλοντικής Δυναμικότητας.  

Για το σκοπό αυτό υποβάλλονται συνημμένα τα 

ακόλουθα έγγραφα και στοιχεία:  

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

4. ………………………………… 

5. ………………………………… 

6. ………………………………… 

 

Με τιμή 

……………………. 

……………………. 

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, 

υπογραφή και σφραγίδα) 

 

 



ΈΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 
 

1. Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του αιτούντος, με όλες τις τελευταίες 

τροποποιήσεις, θεωρημένο από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και προκειμένου για Α.Ε. ή 

Ε.Π.Ε. ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με όλες τις τροποποιήσεις μετά τη σύσταση ή από την 

τελευταία κωδικοποίηση. Αν η καταστατική έδρα του αιτούντος είναι στην αλλοδαπή, 

πιστοποιητικό νόμιμης σύστασης και λειτουργίας ή άλλο ισοδύναμο προς αυτό έγγραφο που έχει 

εκδοθεί από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της καταστατικής του έδρας. 

2.  Νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των νομιμοποιητικών εγγράφων του αιτούντος, ήτοι 

προκειμένου για Α.Ε. πρακτικό Γ.Σ. περί του διορισμού του εν ενεργεία Διοικητικού 

Συμβουλίου και πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησης αυτού σε σώμα, και 

προκειμένου για Ε.Π.Ε. Πρακτικό Γ.Σ. περί διορισμού του/των Διαχειριστή/ών, καθώς και 

απόφαση υποβολής της αίτησης και υπογραφής της Σύμβασης Μεταφοράς, τον διορισμό 

εκπροσώπου και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας για τις ανάγκες της Σύμβασης.  

3. Αν ο αιτών δεν έχει τη νομική μορφή της Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., απαιτείται να προσκομιστεί το 

καταστατικό του και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, καθώς και επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα, 

ανάλογα με τη νομική μορφή του, τα οποία αποδεικνύουν το φυσικό πρόσωπο που έχει τη 

νόμιμη εξουσία εκπροσώπησης αυτού. Σε περίπτωση που η καταστατική έδρα του αιτούντος 

είναι στην αλλοδαπή, ο αιτών οφείλει να προσκομίσει τα αντίστοιχα με τα προαναφερθέντα 

έγγραφα και πιστοποιητικά, που θα εκδοθούν από αρμόδια αλλοδαπή αρχή, από τα οποία θα 

προκύπτει το φυσικό πρόσωπο που έχει τη νόμιμη εξουσία εκπροσώπησης αυτού. 

4. Προκειμένου για Α.Ε., πρόσφατο πιστοποιητικό (15ημέρου προ της υποβολής της Αιτήσεως 

Μελλοντικής Δυναμικότητας) του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), ή της αντίστοιχης 

Αρχής του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο Χρήστης, από το οποίο να προκύπτουν 

όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού και η υποβολή πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 

σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας. 

5. Προκειμένου για ΕΠΕ και προσωπικών εταιρειών, πρόσφατο πιστοποιητικό (15ημέρου προ της 

υποβολής της Αιτήσεως Μελλοντικής Δυναμικότητας) μεταβολών από Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ή της αντίστοιχης Αρχής του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο 

Χρήστης.  

6. Απόφαση ΡΑΕ περί εγγραφής του αιτούντος στο Μητρώο Χρηστών. 

7. Το συνημμένο «Έντυπο Τεχνικών Στοιχείων» συμπληρωμένο με τα στοιχεία που προτείνονται 

από τον αιτούντα. 

8. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι τα στοιχεία που υποβάλλει με την παρούσα 

αίτηση είναι αληθή. 

9. Η Αίτηση καθώς και τα συνοδεύοντα αυτήν έγγραφα και δικαιολογητικά, υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα, άλλως συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα κατά 

τις κείμενες διατάξεις. 



ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  

1. Επιθυμητή Ημερομηνία Έναρξης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς: ……………… 

2. Επιθυμητή Ημερομηνία Λήξης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς: ………………… 

3. Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης σε Σημεία Εισόδου: 

Α/Α 

Ονομασία 

Σημείου 

Εισόδου ή 

Εισαγωγής 

Δεσμευμένη 

Μεταφορική 

Ικανότητα Παράδοσης 

[MWh/Ημέρα] 

Μέγιστη Ωριαία 

Ποσότητα 

Παράδοσης 

[MWh/ώρα] 

Ελάχιστη 

πίεση 

παράδοσης 

[barg] 

Μέγιστη 

πίεση 

παράδοσης 

[barg] 

       

      

[Το στοιχείο αυτό δεν υποβάλλεται στην περίπτωση της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 

95Α του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ] 

 

4. Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής σε Σημεία Εξόδου: 

Α/Α 

Ονομασία 

Σημείου 

Εξόδου 

Δεσμευμένη 

Μεταφορική Ικανότητα 

Παραλαβής 

[MWh/Ημέρα] 

Μέγιστη Ωριαία 

Ποσότητα 

Παραλαβής 

[MWh/ώρα] 

Μέγιστη πίεση 

παραλαβής 

[barg] 

 

Ελάχιστη πίεση 

παραλαβής 

[barg] 

     

 

     

 

 



 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΛΗΨΗΣ Ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  

 
[Τεχνική περιγραφή της Εγκατάστασης Απόληψης Φυσικού Αερίου ή του Συνδεδεμένου 

Συστήματος στο οποίο εγχύεται Φυσικό Αέριο από το Σύστημα Μεταφοράς ή από το οποίο 

εγχύεται Φυσικό Αέριο προς το Σύστημα Μεταφοράς, καθώς και η εκτιμώμενη ετήσια 

Ποσότητα Φυσικού Αερίου που θα παραλαμβάνεται από την Εγκατάσταση Απόληψης ή το 

Συνδεδεμένο Σύστημα ή που θα παραδίδεται στο Σύστημα Μεταφοράς και, στην περίπτωση 

μελλοντικής Εγκατάστασης Απόληψης Φυσικού Αερίου ή μελλοντικού Συνδεδεμένου 

Συστήματος: 

1. Χρονοδιάγραμμα αδειοδότησης και κατασκευής του σχετικού έργου 

2. εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας αυτού 

3. Κατάλογος αδειών οι οποίες έχουν χορηγηθεί ή αιτήσεων χορήγησης άδειας οι οποίες 

έχουν υποβληθεί σε σχέση με την εν λόγω Εγκατάσταση Απόληψης Φυσικού Αερίου ή 

το εν λόγω Συνδεδεμένο Σύστημα καθώς και τυχόν συμφωνίες που έχουν συναφθεί 

σχετικά. ]  

 

 

 

 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΝΑΝΤΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΝΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

[Τα στοιχεία αυτά δεν υποβάλλονται στην περίπτωση της διάταξης της παραγράφου 5 του 

άρθρου 95Α του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ] 

[Στοιχεία σχετικά με τη δέσμευση από τον αιτούντα επαρκούς δυναμικότητας σε Συνδεδεμένο 

Σύστημα ανάντη και κατάντη του Συστήματος Μεταφοράς και, σε περίπτωση που η αναγκαία 

δυναμικότητα του ανάντη ή κατάντη Συνδεδεμένου Συστήματος δεν είναι διαθέσιμη κατά το 

χρόνο υποβολής της Αίτησης, το εκτιμώμενο από τον αιτούντα χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης 

αυτής από τον διαχειριστή του Συνδεδεμένου Συστήματος, καθώς και οι τυχόν απαιτούμενες 

προς τούτο ενέργειες και συμφωνίες.] 

 


