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                ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» 

  

1.1)  Στοιχεία επικοινωνίας : 

Ονοματεπώνυμο:          

Διεύθυνση  Ακινήτου: 

Οδός-Αριθμός :       Πόλη:      

Τ.Κ.:               Νομός:              

Τηλ. :         Email:      

   

  

2.1)  Περιγραφή & Πληροφορίες   Ακινήτου 

2.1.1)  Τύπος : Διαμέρισμα                Μονοκατοικία 

2.1.2)  Έτος Κατασκευής:    

2.1.3)    Υπάρχει οικοδομική άδεια ? :   Ναι              Όχι 

2.1.4)    Έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για το ακίνητο σας ?  

              Εάν ναι, πότε εκδόθηκε και ποια είναι η ενεργειακή κατηγορία ακινήτου ?    

               ……………………………………………………………………………………………………………………………..…….……..   

2.1.5)  Πόσα τετραγωνικά είναι η επιφάνεια των θερμαινόμενων χώρων σας ? ......................τ.μ. 

2.1.6)  Τι κουφώματα έχει τώρα το ακίνητο? 

             Ξύλου                 Αλουμινίου              Πλαστικά            

2.1.7) Επιθυμείτε την αντικατάσταση των κουφωμάτων ή μόνο των υαλοπινάκων ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……..   
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 2.1.8)  Τι κουφώματα επιθυμείτε να τοποθετήσετε ?      Αλουμινίου                    Πλαστικά      

2.1.9)  Επιθυμείτε και την αντικατάσταση των εξωφύλλων ?     Ναι                   ‘Όχι 

2.1.10)  Τι εξώφυλλα επιθυμείτε να τοποθετηθούν ? 

               Εξωτερικά ρολά                    Παντζούρια                Επικαθήμενα ρολά    
 

2.1.11)  Επιθυμείτε την  τοποθέτηση των σκιάστρου ( τέντας ) ?    Ναι                ‘Όχι 

2.1.12)  Επιθυμείτε την εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα για την παραγωγή ζεστού νερού ? 

                Ναι                ‘Όχι               Εάν ναι  πόσων λίτρων επιθυμείται ? ……………… λίτρα 

               Πόσα άτομο διαμένουν στο ακίνητο για να υπολογιστεί η ανάγκη σε ζεστό νερό : ………… 

2.1.13)  Επιθυμείτε την τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης ? 

               Ναι, στο κέλυφος             Ναι στο δώμα           Ναι στην πιλοτή               Όχι 

2.1.14)  Επιθυμείτε την τοποθέτηση συστήματος εσωτερικής θερμομόνωσης?  

               Ναι, στην στέγη               Όχι 

2.1.15)  Τι εγκατάσταση θέρμανσης υπάρχει σήμερα  ? 

               Καλοριφέρ-φέτες                Θερμοσυσσωρευτές               Aircondition               

              Μονάδες Fan Coil                Άλλο : ……………………………………… 

2.1.16)  Επιθυμείτε την αναβάθμιση / εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης ? 

Αυτόνομη Θέρμανση Πετρελαίου         Αυτόνομη Θέρμανση Αερίου          Αντλία Θερμότητας 

Λέβητας Βιομάζας               Όχι 

2.1.17)  Επιθυμείτε την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος ?      Ναι                   Όχι  

2.1.18)   Η παροχή κατανάλωσης είναι μονοφασική ή τριφασική ?          1Φ                  3Φ 

2.1.19)  Σημειώστε άλλες χρήσιμες πληροφορίες: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΕΚΔΗΣΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

• Συμβόλαιο Κατοικίας που να αναφέρει ότι ο Ενδιαφερόμενος έχει την πλήρη Κυριότητα  

• Δήλωση Ε1 όπου να αναφέρει ότι η επιλέξιμη κατοικία είναι η Πρώτη Κατοικία  με δηλωμένο τον αριθμός 
παροχής ΔΕΗ του ακινήτου 

• Εκκαθαριστικό Σημείωμα Ε1 Φορολογικού έτους 2016 

• Πιστοποιητικό Ενφια 

• Άδειας Οικοδομής  

• Κάτοψη Κτηρίου με σχέδια θεωρημένα από την πολεοδομία και όχι από το αρχείο του Μηχανικού  ή του 
Ιδιοκτήτη με απλή υπογραφή του Μηχανικού (Συνήθως τα σχέδια της πολεοδομία φέρουν σφραγίδα με την 
ένδειξη ‘’Ελέγχθηκε  ή Έλεγχος με την στρόγγυλη σφραγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας’) .  

• Ενεργειακό  Πιστοποιητικό (ΠΕΑ) μετά  από την 26 Νοεμβρίου 2017 
 

Προσοχή: 

Σε περίπτωση εύρεσης αυθαιρεσίας στο ακίνητο κατά την αυτοψία του Μηχανικού μας , τότε παγώνει προσωρινά  

το αίτημα μέχρι να τακτοποιηθεί η αυθαιρεσία στην πολεοδομία (με εξόφληση του προστίμου) είτε σε συνεργασία 

με τον Μηχανικό μας , είτε σε συνεργασία με Μηχανικό του Πελάτη αλλά υπό την επίβλεψη του Μηχανικού της 

εταιρείας μας. Για την συγκεκριμένη διεργασία θα αποστέλλεται προσφορά υπηρεσιών από τον Μηχανικό μας προς 

τον Πελάτη.   

Αν γνωρίζεται  ότι υπάρχουν αυθαιρεσίες και επιθυμείτε  να ενταχθείτε  στο πρόγραμμα , ας μας το γνωστοποιήσετε 

 πριν γίνει η αυτοψία διότι θα πρέπει να προσκομισθούν τα εξής παρακάτω έγγραφα για την διεκπεραίωση της 

αυθαιρεσίας και συνέχιση της Διαδικασίας : 

Σχέδια  θεωρημένα από Πολεοδομία σε περίπτωση Αυθαιρεσίας:  
- Κάτοψη , όψεις , Τοπογραφικό , Διάγραμμα Κάλυψης 
- Καταλογισμός και αποδεικτικά εξόφλησης του προστίμου 
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