ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ 2003 – 2017
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
1. Πλήρες όνομα Αιτητή: ..............................................................................................
Αρ. Ταυτότητας / Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: …………………………………………….
Τηλέφωνα: …………………………………..Φαξ: ……………………………………....
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: .……………………………………………………………………
2. Διεύθυνση αιτητή, ή στην περίπτωση νομικού προσώπου, το εγγεγραμμένο
γραφείο: ………………………………………………………………….........................
……………………………………………………………………………………………....
3. Όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, Φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του προσώπου
στο οποίο θα πρέπει να αποστέλλεται αλληλογραφία και ερωτήσεις σχετικά με την
αίτηση, το οποίο θα είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπεί και να
δεσμεύει την εταιρεία: ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
4. Όταν ο αιτητής είναι εταιρεία, πρέπει να παρασχεθούν λεπτομέρειες πιο κάτω για
οποιαδήποτε κατακράτηση των μετοχών της εταιρείας αυτής από άλλα πρόσωπα,
οι οποίες θα έπρεπε να κοινοποιηθούν σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ Νόμους
και Κανονισμούς που είναι σχετικοί με την κοινοποίηση τέτοιας κατακράτησης:
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
5. Λεπτομέρειες για οποιεσδήποτε άλλες άδειες ή εξαιρέσεις από άδεια που κατέχει,
υπέβαλε αίτηση ή για τις οποίες υποβάλλει αίτηση ο αιτητής σχετικά με την
παραγωγή, μεταφορά, διανομή ή προμήθεια ηλεκτρισμού στη Δημοκρατία ή στην
Ευρωπαϊκή Ένωση: ………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
6. Ενημέρωση για οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τον
ηλεκτρισμό τις οποίες διεξάγει ο αιτητής: ……………………………………………….
...................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
7. Έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση

(1)

i. Εγγεγραμμένο όνομα, Αριθμός Εγγραφής, Ημερομηνία Εγγραφής,
Τύπος νομικού προσώπου, Εμπορική επωνυμία.
ii. Εγκεκριμένο Μετοχικό κεφάλαιο, Εκδοθέν Μετοχικό κεφάλαιο,
Ποσοστό Πληρωθέντος Μετοχικού κεφαλαίου.
iii. Κατάλογο όλων των προτεινομένων/ Εγγεγραμμένων Δικαιούχων (να
παρέχονται πλήρη στοιχεία ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία
γέννησης, υπηκοότητα, μετοχικό ποσοστό),
iv. Πρόσφατα Πιστοποιητικά
Εγγεγραμμένο Γραφείο,

Εγγραφής,

Μετόχων,

Διευθυντών,

v. Πιστοποιητικό Δρώσας Μονάδας (Certificate of incumbency)
vi. Πιστοποιητικό Διευθυντών,
vii. Καταστατικό της Εταιρείας το οποίο να περιλαμβάνει ότι επιτρέπεται η
προμήθεια ηλεκτρισμού,
viii. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
(2)

(3)

Επιχειρηματικό Σχέδιο.
Συνοπτική παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου του αιτούντος στο
οποίο αφορά η αίτηση, για την άμεση δραστηριοποίηση της επιχείρησης στη
Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού.
i.
Διαθέσιμους χρηματοοικονομικούς πόρους στη λήξη του τελευταίου
Οικονομικού έτους.
ii.
Αποδεικτικά στοιχεία για την εξεύρεση πόρων που θα χρησιμοποιηθούν
από τον αιτητή κατά την έναρξη των εργασιών του και κατά την διάρκεια
λειτουργίας της επιχείρησης.
Ελάχιστη απαίτηση χρηματοδότησης θεωρείται το ποσό των
διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000,00).
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Τεκμηρίωση της ελάχιστης απαίτησης χρηματοδότησης δύναται να
θεωρηθεί:
1.
2.
3.
4.

Εκδοθέν και πληρωθέν Μετοχικό κεφάλαιο, ή
Μακροχρόνιος Δανεισμός, ή
Δεσμευμένες ταμειακές καταθέσεις, ή
Συνδυασμός των 1, 2, 3 πιο πάνω επιλογών.

iii.

Οικονομικό Προγραμματισμό και διοικητική δομή.

iv.

Οποιεσδήποτε άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή πληροφορίες
σε σχέση με όλα τα χρηματικά και άλλα συμφέροντα της αιτήτριας
εταιρείας.
Στοιχεία για τα τραπεζικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται ο αιτητής
τα τελευταία τρία (3) χρόνια. Η ΡΑΕΚ δύναται να καλέσει τα εν λόγω
ιδρύματα/πρόσωπα να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες.
Στοιχεία Ελεγκτικού Οίκου, Οργανόγραμμα, Διαδικασίες τήρησης
εσωτερικού ελέγχου.

v.

vi.

Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις των τριών πρόσφατων
οικονομικών ετών.
viii. Συστατική από Τράπεζα (Bank Reference)
vii.

ix.

Τέλος αίτησης, € 854,30.

Η διαδικασία υποβολής και δημοσίευσης της αίτησης και εξέτασης και λήψης απόφασης
θα γίνεται σύμφωνα με τους Περί Έκδοσης Αδειών Κανονισμούς, Κ.Δ.Π. 538/2004.
Η ΡΑΕΚ έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες και/ή
διευκρινήσεις για τα στοιχεία και έγγραφα που παρέχονται με την αίτηση αυτή.

Υπογραφή / Σφραγίδα, Αιτητή: …………………………….. Ημερομηνία: ……………........

Όνομα: …………………………………………………………
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