Ημερομηνία:
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΛΑΓΗΕ ΑΕ:

ΠΡΟΣ
την Εταιρεία με την επωνυμία
Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ

Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Επαλήθευσης της ΛΑΓΗΕ ΑΕ

[Στοιχεία
εταιρείας]

Επωνυμία:
Νομική Μορφή:
Διεύθυνση Έδρας:
Τηλέφωνο:
FAX:
email:
website:

[Φορολογικά]

ΑΦΜ:
ΔΟΥ:

[Νόμιμος
Εκπρόσωπος]

Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:
Αρ. Διαβατηρίου:
ΑΦΜ:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Κινητό:
FAX:
email:

[Αρμόδιος
Επικοινωνίας]

Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Κινητό τηλέφωνο:
FAX:
email:

[Στοιχεία
Μητρώου
Φορέων
Επαλήθευσης]

Φορέας Επαλήθευσης Εκπομπών
Αερίων του Θερμοκηπίου
Υπουργική Απόφαση έγκρισης
δραστηριοποίησης της εταιρείας ως
φορέα επαλήθευσης εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου:

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Ισχύον Πιστοποιητικό διαπίστευσης
κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO14065/ 2012:
ή/και
Φορέας Πιστοποίησης,
Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της
ΛΑΓΗΕ Α.Ε
Αρ. απόφασης Δ/ντος ΛΑΓΗΕ:
Διαπίστευση (ΕΛΟΤ, ΕΝ, ISO/IEC
17020 ή/και ΕΝ 45011):

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Με την παρούσα αιτούμαι την εγγραφή της εταιρείας με την επωνυμία ……….…………….
στο Μητρώο Φορέων Επαλήθευσης που τηρεί η ΛΑΓΗΕ ΑΕ σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’
αριθμ. ΑΠΕΗΛ/οικ. 21906, ΦΕΚ Β΄3304/09.12.2014.

Ημερομηνία

Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα εταιρείας

--------------------------------------Συνημμένα Νομιμοποιητικά έγγραφα του αιτούντος
•

Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού. Σε
περίπτωση μη ύπαρξης κωδικοποιημένου καταστατικού που να περιλαμβάνει
όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, απαιτείται το τελευταίο
κωδικοποιημένο καταστατικό ή το καταστατικό σύστασης της εταιρείας, επίσημη
πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σχετικά με τις
τροποποιήσεις του καταστατικού και τα σχετικά ΦΕΚ.

•

ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί η απόφαση της γενικής συνέλευσης για την
εκλογή του τελευταίου Δ.Σ.

•

ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του τελευταίου ΔΣ και η
εκπροσώπηση της εταιρείας.

Επιπλέον, στην περίπτωση που ο αιτών είναι Φορέας Επαλήθευσης Αερίων
Θερμοκηπίου τα κάτωθι δικαιολογητικά:
•

Την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση έγκρισης της δραστηριοποίησης της εταιρείας
ως Φορέα Επαλήθευσης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου.

•

Ισχύον πιστοποιητικό διαπίστευσης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14065:2012

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα είναι ενδεικτικά. Ο τελικός
έλεγχος θα γίνει από τη νομική υπηρεσία του ΛΑΓΗΕ και είναι πιθανό να απαιτηθούν
πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα.
Έγγραφα του αιτούντος που υποβάλλονται στον ΛΑΓΗΕ και που δεν φέρουν την
υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό
πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Συμμετέχοντος προς το
πρόσωπο που υπογράφει.

