ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ
ΔIEYΘYNΣH ΠEPIΦEPEIAΣ ………………………… ΠEPIOXH ………………………… ΠPAKTOPEIO …………………………

NO____

Συμπληρώνονται από τον Τεχνικό ΔΕΔΔΗΕ
ΔΙΑΔΡΟΜH ………………….…………………… BIBΛIO …………………………………… AP. KATANAΛΩTH …………………………………………
Συμπληρώνονται από τον πελάτη

Αριθμός μετρητή ………………………………………………………. Είδος ακινήτου ………………………………………………………
Ονοματεπώνυμο ………………………………………………………..…
Διεύθυνση …………………………………………………………………………..
Παρακαλώ, να γίνει έλεγχος στο μετρητή ρεύματος της παροχής μου, γιατί νομίζω, ότι δε λειτουργεί κανονικά.
Εάν από τον έλεγχο διαπιστωθεί, ότι ο μετρητής λειτουργεί κανονικά ή με προσέγγιση 5% τότε θα καταβληθούν
από μένα τα έξοδα του ελέγχου, που είναι ποσό σε ΕΥΡΩ ………………………………………………………….. €
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..
(τόπος)

O/Η Αιτών/ούσα

………………………………
(ημερομηνία)

……………………………………………………………………………………

ENEPΓEIEΣ
(Συμπληρώνονται από τον Τεχνικό ΔΕΔΔΗΕ)

□

□

□

□

1. Κατά τον έλεγχο θα παραβρίσκεται εκπρόσωπος NAI
OXI
2. Εκδόθηκε η Εντολή Ελέγχου αριθ. :
…………………………………………………………………………..
3. H Εντολή αυτή διαβιβάστηκε στον Τ.Τ. στις …………………………………………………………………………..
4. Επιστροφή της Εντολής στον Τ.Χ.Δ. στις
……………………………………………………………………………
5. Αποτέλεσμα : Χρέωση εξόδων ελέγχου
NAI
OXI
6. H χρέωση των εξόδων ελέγχου έγινε το μήνα …………………………………………………………………………

Διεκπεραίωση από:
1) …………………………………………
(Yπογραφή - Σφραγίδα)

2) …………………………………………
(Yπογραφή - Σφραγίδα)

Χρήσιμες Πληροφορίες
Στην περίπτωση που ο έλεγχος δείξει ότι ο μετρητής δε λειτουργούσε σωστά, θα γίνει διόρθωση του λογαριασμού σας και
αντικατάσταση του μετρητή χωρίς καμία χρέωσή σας.
Σημειώστε όμως ότι στην περίπτωση σωστής λειτουργίας του μετρητή, θα επιβαρυνθείτε με το κόστος του ελέγχου, όπως
ορίζεται από το ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο ανέρχεται σε:
 29,35 € για μετρητή μονοφασικής παροχής
 38,15 € για μετρητή τριφασικής παροχής
 61,63 € για μετρητή τριφασικής παροχής μέσω Μ/Σ εντάσεως ή παροχής Μέσης Τάσης
Τα πιο πάνω ποσά επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α.
Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που καλέσετε το Κέντρο Βλαβών της περιοχής σας και τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ μεταβεί στο
ακίνητο σας για την αποκατάσταση βλάβης, και διαπιστωθεί ότι αυτή οφείλεται σε πρόβλημα της εσωτερικής ηλεκτρικής σας
εγκατάστασης ή αρνηθείτε τον έλεγχο κατά την επιτόπια επίσκεψη του συνεργείου, τότε θα χρεωθείτε με το ποσό της άσκοπης
μετάβασης (22,01 € πλέον ΦΠΑ για καταναλωτές Χ.Τ. ή 36,68 € πλέον ΦΠΑ για καταναλωτές Μ.Τ.).
ELPEDISON A.E. – www.elpedison.gr
Αρ. Μητρώου Συμμετεχόντων: 29XTHESSALPOWERA
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