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ΘΕΜΑ:  Προκήρυξη της ∆ράσης «Αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης πετρελαίου 

µε συστήµατα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο 

του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη : 

 

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 

όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).  

2. Το Π∆ 119/2013 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α/25.06.2013). 

3. Το Π.∆. 100/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής» (ΦΕΚ 167/Α/28.08.2014). 

4. Την υπ’ αριθµ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» 

(ΦΕΚ 2234/Β/7.10.2009). 

5. Το Π∆ 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου 

και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε “Υπουργείο Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”, µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε 

Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της 

Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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6. Το Π.∆. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.6.2012) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, 

µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 

7. Το Π∆ 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) Ίδρυση Υπουργείου 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και 

µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων 

αντιστοίχως» (ΦΕΚ 152/Α/25.06.2013). 

8. Το Ν.4304/2014 (ΦΕΚ Α’ 234/23.10.2014) «Έλεγχος των οικονοµικών και πολιτικών 

κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες 

διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 28 αυτού. 

9. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267/3.12.2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013». 

10. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου της 11.07.2006 «περί καθορισµού 

γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999», όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

11. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006 «για τη θέσπιση κανόνων 

σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού 1083/2006 του Συµβουλίου “περί καθορισµού 

γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής” και του Κανονισµού (ΕΚ) 1080/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης». 

12. Τον Κανονισµό (EK) 397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 

τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1080/2006 σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την επιλεξιµότητα των επενδύσεων για την 

ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιµη ενέργεια στη στέγαση. 

13. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5442/05.11.2007 Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ, περί έγκρισης του 

Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), όπως ισχύει κάθε 

φορά. 

14. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5443/5.11.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 

15. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5337/26.11.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Μακεδονίας – Θράκης, όπως ισχύει κάθε φορά. 

16. Την υπ’ αριθµ. ∆13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (ΦΕΚ Β 1540/4.8.2008) Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης για τη σύσταση και 

οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης µε τίτλο «Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισµού και Εφαρµογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τοµείς της 

Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν 
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υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε τη µε ΑΠ. 7718/293/ 23.04.2010 όµοια απόφαση 

(ΦΕΚ 525/Β/26.04.2010). 

17. Το µε Α.Π. 4308/Γ/813/15.4.2009 πιστοποιητικό της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, µε το 

οποίο βεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια της «Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και 

Εφαρµογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τοµείς της Ενέργειας, του 

Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών» για 

τη µεταβατική περίοδο και για τις επί του ανωτέρω εγγράφου αναγραφόµενες κατηγορίες 

έργων. 

18. Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ Β’ 

540/27.3.2008) του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

19.  Την µε Α.Π. οικ 132402/Π162-6.08/31.10.2014 (Α∆Α 6ΞΖΒ0-74Κ) Πρόσκληση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προς την Ειδική 

Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής ∆ράσεων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, στους τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και 

της Κλιµατικής Αλλαγής (Κωδικός Πρόσκλησης 6.8). 

20. Το Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.8.2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 

Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς 

Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις».  

21. Το Ν.2364/1995 (ΦΕΚ Α’ 252/6.12.1995) «Σύσταση του σώµατος Ενεργειακού Ελέγχου 

και σχεδιασµού. Εισαγωγή, µεταφορά, εµπορία και διανοµή φυσικού αερίου και άλλες 

διατάξεις.». 

22. Την υπ’ αριθµ. ∆1/18887/6.11.2011 (ΦΕΚ Β 1521/13.11.2001) Απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης µε τίτλο «Χορήγηση άδειας διανοµής φυσικού αερίου στην  «Εταιρία Παροχής 

Αερίου (Ε.Π.Α.) Αττικής Ανώνυµη Εταιρία». 

23. Την υπ’ αριθµ. ∆1/Γ/Φ7/18819/29.8.2000 (ΦΕΚ Β 1086/31.8.2000) Απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης µε τίτλο «Χορήγηση άδειας διανοµής φυσικού αερίου στην  «Εταιρία 

Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Θεσσαλονίκης Ανώνυµη Εταιρία». 

24. Την υπ’ αριθµ. ∆1/Γ/Φ7/18818/29.8.2000 (ΦΕΚ Β 1087/31.8.2000) Απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης µε τίτλο «Χορήγηση άδειας διανοµής φυσικού αερίου στην  «Εταιρία 

Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Θεσσαλίας Ανώνυµη Εταιρία». 

25. Την υπ’ αριθµ. ∆3/Α΄/οικ.6598 (ΦΕΚ Β 976/28.3.2012) Απόφαση του Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε τίτλο «Τεχνικός Κανονισµός 

Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 500mbar».  

26.  Την Υ.Α. Αριθ. πρωτ. οικ.: 189533/2011 - Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία 

των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού (Φ.Ε.Κ. 2654 

Β/9.11.11). 
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27.  Την µε αρ. πρωτ. οικ.132664/ 07/11/2014 (Α∆Α: ΩΤ350-ΧΥΕ) Απόφαση για την ένταξη 

της πράξης «Αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης πετρελαίου µε συστήµατα φυσικού 

αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»" µε κωδικό MIS 492790 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Μακεδονία-Θράκη"» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του σηµείου 

21 του σκεπτικού. 

28. Την µε αρ. πρωτ. οικ.132678/07/11/2014 (Α∆Α: 6Λ910-ΛΦΠ) Απόφαση για την ένταξη 

της πράξης «Αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης πετρελαίου µε συστήµατα φυσικού 

αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Αττικής»" µε κωδικό MIS 492852 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα "Αττική"» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του σηµείου 21 του σκεπτικού. 

29. Την µε αρ. πρωτ. οικ. 132665/07/11/2014 (Α∆Α: Ω5ΚΧ0-1ΜΠ) Απόφαση για την ένταξη 

της πράξης «Αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης πετρελαίου µε συστήµατα φυσικού 

αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»" µε κωδικό MIS 492879 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη"» στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης του σηµείου 21 του σκεπτικού. 

30. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται συνολική δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισµού ύψους 15.000.000 περίπου Ευρώ, για τα έτη 2014-2015 και 

η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων (Π.∆.Ε.) του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργεια και Κλιµατικής Αλλαγής τη ΣΑΕ 061/8. 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 

 

Την προκήρυξη της δράσης µε τίτλο «Αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης πετρελαίου 

µε συστήµατα φυσικού αερίου σε κατοικίες», σύµφωνα µε τις κάτωθι διαδικασίες και 

όρους. 

 

Άρθρο 1 - Αντικείµενο της ∆ράσης  / ∆ικαιούχος 

Η παρούσα δράση αφορά την επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού 

αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάµενων συστηµάτων θέρµανσης πετρελαίου, 

µε στόχο τη µείωση των εκποµπών αερίων ρύπων µέσω της βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης των συστηµάτων θέρµανσης των κατοικιών.  

∆ικαιούχος της ∆ράσης, κατά την έννοια του Ν.3614/2007, είναι η Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισµού και Εφαρµογής ∆ράσεων στους τοµείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιµατικής 

Αλλαγής (ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

(ΥΠΕΚΑ). 
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Άρθρο 2 - Στόχος της ∆ράσης 

Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της 

χειµερινής περιόδου, µέσω της αντικατάστασης του πετρελαίου θέρµανσης µε φυσικό αέριο σε 

οικιακά συστήµατα θέρµανσης, και της εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας. 

 

Άρθρο 3 – Ωφελούµενοι -  Επιλέξιµες κατοικίες 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη δράση έχουν µόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) έχουν δικαίωµα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιµη κατοικία, 

β) έχουν σε ιδιοκτησία τους που χρησιµοποιείται ως κατοικία, και όχι ως επαγγελµατικός χώρος, 

σύστηµα θέρµανσης πετρελαίου εν λειτουργία  

γ) έχουν συνάψει σύµβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου από τις 25/09/2014 και 

µετά, ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η ανακοίνωση της δράσης (δηλ. στις 24/09/2014 δεν 

έχουν σε ισχύ σύµβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου). 

Μία κατοικία, προκειµένου να κριθεί επιλέξιµη στη δράση, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

- Είναι µονοκατοικία, πολυκατοικία για το τµήµα της που αφορά στο σύνολο των 

διαµερισµάτων του κτιρίου, ή µεµονωµένο διαµέρισµα. 

- Βρίσκεται σε περιοχές µε τιµή ζώνης χαµηλότερη ή ίση των 2.500 €/τ.µ., όπως αυτή έχει 

διαµορφωθεί στις 30/06/2014 και πιστοποιείται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του 

άρθρου 8, παρ. 1 και του άρθρου 10. 

- Βρίσκεται στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, σε σηµεία µε 

δίκτυο χαµηλής πίεσης φυσικού αερίου και δύναται να συνδεθεί και τροφοδοτηθεί από την 

αρµόδια Εταιρία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) της περιοχής. 

- Φέρει οικοδοµική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νοµιµοποιητικό έγγραφο. 

Για να χαρακτηρισθεί µία πολυκατοικία επιλέξιµη πρέπει τουλάχιστον το 50% των 

θερµαινόµενων, από το κεντρικό σύστηµα θέρµανσης, ιδιοκτησιών (διαµερίσµατα και µη) να 

χρησιµοποιείται ως κατοικία. ∆εν χαρακτηρίζονται ως επιλέξιµες οι ιδιοκτησίες που δεν 

χρησιµοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστηµα στο ισόγειο κτιρίου). 

Για τις ανάγκες της δράσης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

- Μονοκατοικία: το ενιαίο κτίριο που περιλαµβάνει µία µόνο ιδιοκτησία και τα τυχόν 

παραρτήµατά της, σε ένα ή περισσότερα επίπεδα, εντός ενιαίου οικοπέδου ή γηπέδου (και όχι 

τµήµατος αυτού µε πράξη σύστασης καθέτου ή οριζοντίου ιδιοκτησίας). 

- Πολυκατοικία: το ενιαίο κτίριο ή συγκρότηµα κτιρίων που περιλαµβάνει περισσότερες από µία 

ιδιοκτησίες µε σύσταση ή µη οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας. 

-  ∆ιαµέρισµα: ιδιοκτησία σε πολυκατοικία για χρήση κατοικίας. 
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Άρθρο 4 - Προϋπολογισµός της ∆ράσης (∆ηµόσια ∆απάνη) 

Η συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη της δράσης είναι 15.000.000 ευρώ.  

H δράση θα συγχρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 

από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 6 του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), του Άξονα Προτεραιότητας 7 

του  Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Μακεδονίας – Θράκης» και του Άξονα Προτεραιότητας 2 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττικής» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Τα ποσά που είναι 

διαθέσιµα ανά Περιφέρεια είναι τα εξής: 

Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα 
Άξονας Προτεραιότητας Περιφέρεια 

∆ηµόσια ∆απάνη 

(σε €) 

Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 

Προστασία Ατµοσφαιρικού 
Περιβάλλοντος & 

Αντιµετώπιση Κλιµατικής 
Αλλαγής 

Αττική 10.000.000 

Μακεδονίας – Θράκης 

Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής στην 
Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας 

Κεντρική Μακεδονία 2.000.000 

Αττικής 
Αειφόρος Ανάπτυξη και 

Ποιότητα Ζωής 
Θεσσαλία 3.000.000 

 
 

Άρθρο 5 - ∆ιάρκεια της ∆ράσης  

Η διάρκεια της δράσης για τους ωφελούµενους θα είναι έως τις 30 Απριλίου 2015 (καταληκτική 

ηµεροµηνία για την κατάθεση αίτησης συµµετοχής στη δράση, βάσει του άρθρου 8). 

Η διάρκεια αυτή µπορεί να συντµηθεί για οποιαδήποτε από τις τρεις Περιφέρειες, στην 

περίπτωση που οι διαθέσιµοι πόροι της καλυφθούν πριν την ως άνω αναφερόµενη ηµεροµηνία.  

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού 

αερίου και την καταβολή της χρηµατοδότησης, βάσει των άρθρων 10 και 11, δύναται να 

υποβληθούν στους φορείς πιστοποίησης του άρθρου 11 το αργότερο έως τις 30 Ιουλίου 2015. 

Η υποβολή δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου 

και την καταβολή της χρηµατοδότησης µετά από την ηµεροµηνία αυτή δεν θεµελιώνει δικαίωµα 

πληρωµής. 

 

Άρθρο 6 – Επιλέξιµες δαπάνες - Ύψος επιχορήγησης 

Κάθε εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση υφισταµένου 

συστήµατος θέρµανσης πετρελαίου (κεντρικό ή ατοµικό σύστηµα) επιχορηγείται µε ποσοστό 

60% του συνολικού επιλέξιµου κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, όπως 

αυτό καθορίζεται από τα παραστατικά της παραγράφου 5 του άρθρου 8, µε ανώτατο ποσό 

επιχορήγησης ανά κατηγορία εγκατεστηµένης ισχύος λέβητα ως εξής: 
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Για τις πολυκατοικίες, το ποσό της επιχορήγησης που προκύπτει µε βάση τις παραπάνω διατάξεις 

καταβάλλεται στο σύνολό του στην περίπτωση που:  

α) όλες οι θερµαινόµενες από το προς αντικατάσταση κεντρικό σύστηµα θέρµανσης ιδιοκτησίες 

είναι κατοικίες,  

β) η αίτηση συµµετοχής στη δράση υποβάλλεται για το σύνολο των θερµαινόµενων ιδιοκτησιών 

και  

γ) η αίτηση κριθεί ορθή και πλήρης βάσει του άρθρου 8.  

Σε κάθε άλλη περίπτωση, το ποσό της επιχορήγησης µειώνεται αναλογικά και 

συγκεκριµένα καθορίζεται:  

α) µε βάση τα ποσοστά συνιδιοκτησίας των θερµαινόµενων -από το προς αντικατάσταση 

κεντρικό σύστηµα θέρµανσης- ιδιοκτησιών που κρίνονται επιλέξιµες προς επιχορήγηση, βάσει 

του άρθρου 8, σε σχέση µε το σύνολο των θερµαινόµενων από το κεντρικό σύστηµα 

ιδιοκτησιών και  

β) µε βάση τον αριθµό των επιλέξιµων θερµαινόµενων ιδιοκτησιών που υποβάλλουν την αίτηση 

συµµετοχής στη δράση.  

Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προµήθεια και εγκατάσταση καυστήρα, 

λέβητα, σωληνογραµµής φυσικού αερίου, συστήµατος απαγωγής καυσαερίων, υλικών / 

εξαρτηµάτων / αυτοµατισµών εγκατάστασης και σύνδεσης, στις σχετικές εργασίες εσωτερικής 

εγκατάστασης, στη µελέτη και την επίβλεψη. ∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν 

στο δίκτυο διανοµής ζεστού νερού και τις τερµατικές µονάδες απόδοσης θερµότητας (σώµατα 

καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστηµα, κλπ), καθώς και σε κάθε άλλη παρέµβαση στο χώρο του 

λεβητοστασίου / εγκατάστασης του συστήµατος φυσικού αερίου, πλην των ανωτέρω 

αναφερόµενων επιλέξιµων δαπανών. 

Εγκατεστηµένη ισχύς λέβητα (kcal/h) 

-υφιστάµενου στην περίπτωση µη 

αλλαγής λέβητα  

- νέου στην περίπτωση αλλαγής 

λέβητα- 

Ανώτατο Ποσό (€) 

επιχορήγησης 

(συµπ. ΦΠΑ) 

Χωρίς αλλαγή λέβητα 

Ανώτατο Ποσό (€) 

επιχορήγησης 

(συµπ. ΦΠΑ) 

Με αλλαγή λέβητα 

0-35.000 kcal/h 

1.000 για συµβατικά συστήµατα καυστήρα - λέβητα 

1.150 για συστήµατα συµπύκνωσης 

35.001-120.000 kcal/h 1.500 2.000 

120.001-170.000 kcal/h 2.300 3.000 

170.001-200.000 kcal/h 3.300 4.000 

>200.000 kcal/h 4.700 5.500 
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Ο ωφελούµενος, για την κατασκευή της νέας εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, 

καταβάλλει στον/στους ανάδοχο/ους µόνο τη δική του συµµετοχή. Το ποσό της επιχορήγησης 

θα αποδοθεί στον/στους ανάδοχο/ους µετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών του 

άρθρου 10 και µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 11. Ως ανάδοχος ορίζεται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο (π.χ. εγκαταστάτης 

ή/και προµηθευτής) που προµηθεύει εξοπλισµό ή/και υλικά, ή/και παρέχει υπηρεσίες για την 

κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και εκδίδει τα παραστατικά της 

παραγράφου 5 του άρθρου 8, τα οποία υποβάλλονται στους φορείς πιστοποίησης βάσει των 

διατάξεων των άρθρων 10 και 11. 

 

Άρθρο 7 - Ενέργειες δηµοσιότητας και ενηµέρωσης  

Η ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δηµοσιότητας σύµφωνα µε το 

ισχύον θεσµικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να ενηµερώνονται από τη διαδικτυακή πύλη του ΥΠΕΚΑ και τις 

ιστοσελίδες των φορέων υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων και πιστοποίησης (ΕΠΑ) των άρθρων 8 

και 11.  

Οι εµπλεκόµενοι στη δράση (φορείς υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων και πιστοποίησης των 

άρθρων 8 και 11, ανάδοχοι), σε περίπτωση που θέλουν να προβούν σε ενέργειες δηµοσιότητας 

που αφορούν στη δράση, οφείλουν να ενηµερώνουν σχετικά την ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ, ώστε να 

διασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων του Κανονισµού 1828/2006 περί ενηµέρωσης και 

δηµοσιότητας. 

 

Άρθρο 8 - ∆ιαδικασίες εφαρµογής της δράσης 

Ως φορείς υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων ορίζονται οι εταιρίες του Παραρτήµατος Ι.  

 

1. Κατάθεση αίτησης συµµετοχής στη δράση 

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυµεί να συµµετάσχει στη δράση µπορεί να απευθύνεται στο 

φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων της Περιφέρειάς του, προσκοµίζοντας τα εξής 

δικαιολογητικά: 

• Αίτηση συµµετοχής στη δράση πολυκατοικίας / µονοκατοικίας / διαµερίσµατος, 

σύµφωνα µε το κατάλληλο υπόδειγµα (Παράρτηµα ΙΙ). Σε περίπτωση πολυκατοικίας η 

εν λόγω αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο όλων των ιδιοκτητών των θερµαινόµενων 

-από το προς αντικατάσταση κεντρικό σύστηµα θέρµανσης- κατοικιών που αιτούνται 

επιχορήγηση από τη δράση, οι οποίοι τον ορίζουν εκπρόσωπό τους, βάσει του 

Υποδείγµατος του Παραρτήµατος ΙΙ, για να διεκπεραιώσει όλες τις αναγκαίες διαδικασίες 

εφαρµογής της δράσης. Ως εκπρόσωπος δύναται να οριστεί µόνο φυσικό πρόσωπο και 

συγκεκριµένα ο διαχειριστής της πολυκατοικίας ή ένας εκ των ιδιοκτητών που 

συνυπογράφουν την αίτηση συµµετοχής στη δράση.  

• Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου του/των ιδιοκτητών που 

αιτούνται επιχορήγηση από τη δράση. 
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• Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασµού ηλεκτρικού ρεύµατος της κατοικίας (ηµεροµηνία 

έκδοσης µεταγενέστερη της 1/7/2014) στην οποία θα γίνει η εγκατάσταση του 

συστήµατος φυσικού αερίου, µε τον οποίο πιστοποιείται η τιµή ζώνης και ότι η 

δηλούµενη διεύθυνση αντιστοιχεί σε κατοικία και όχι σε επαγγελµατικό χώρο. Σε 

περίπτωση πολυκατοικίας, υποβάλλονται αντίγραφα λογαριασµών για όλες τις 

θερµαινόµενες κατοικίες που είναι συνδεδεµένες στο προς αντικατάσταση κεντρικό 

σύστηµα θέρµανσης. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση για την αποδοχή των όρων συµµετοχής στη δράση, σύµφωνα µε το 

κατάλληλο υπόδειγµα (Παράρτηµα ΙΙ). Η Υπεύθυνη ∆ήλωση αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος της αίτησης συµµετοχής στη δράση και υποβάλλεται υποχρεωτικά από κάθε 

φυσικό πρόσωπο, ιδιοκτήτη θερµαινόµενης -από το προς αντικατάσταση κεντρικό 

σύστηµα θέρµανσης- κατοικίας που αιτείται επιχορήγηση.  

• Για πολυκατοικίες και διαµερίσµατα: 

α) πρακτικό γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας για την λήψη απόφασης 

εγκατάστασης του συστήµατος φυσικού αερίου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, 

στο οποίο επιπρόσθετα προσδιορίζονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του συνόλου των 

ιδιοκτησιών και δηλώνονται οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι θερµαινόµενες από το κεντρικό 

σύστηµα θέρµανσης ή 

β) σε περίπτωση που υφίσταται ατοµικό σύστηµα θέρµανσης για τις ανάγκες θέρµανσης 

της κατοικίας (π.χ. διαµέρισµα / κατοικία σε συγκρότηµα κτιρίων), καταστατικό 

(κανονισµός δικαιωµάτων και υποχρεώσεων συνιδιοκτητών) από το οποίο θα προκύπτει 

εάν υφίσταται υποχρέωση για προσκόµιση πρόσθετων δικαιολογητικών σχετικά µε την 

αντικατάσταση του συστήµατος θέρµανσης . Σε περίπτωση που δεν υφίσταται το ως 

άνω αναφερόµενο καταστατικό, ο αιτών προσκοµίζει Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία 

δηλώνει ότι «δεν υφίσταται καταστατικό -κανονισµός δικαιωµάτων και υποχρεώσεων 

συνιδιοκτητών - και δεν απαιτείται σύµφωνη γνώµη των λοιπών συνιδιοκτητών ή 

συναπόφαση για την εγκατάσταση αυτόνοµου /ατοµικού συστήµατος θέρµανσης». 

• Οικοδοµική Άδεια και, στην περίπτωση που αυτή δεν διατίθεται, σχετικό νοµιµοποιητικό 

έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι το κτίριο υφίσταται νόµιµα. Στις περιπτώσεις 

που η οικοδοµική άδεια απωλέσθη ή τα σχετικά αρχεία βάσει των οποίων µπορεί να 

εκδοθεί το ως άνω νοµιµοποιητικό έγγραφο δεν είναι άµεσα διαθέσιµα, ο αιτών 

υποβάλλει Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δηλώνει ότι έχει αιτηθεί την επανέκδοση των 

εν λόγω εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση η οικοδοµική άδεια ή το σχετικό νοµιµοποιητικό 

έγγραφο υποβάλλονται στο φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων µε την προσκόµιση 

της σύµβασης σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου. 

• Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς για το κόστος της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού 

αερίου, σύµφωνα µε το κατάλληλο υπόδειγµα (Παράρτηµα ΙΙ), υπογεγραµµένο από τον 

αιτούντα ή τον εκπρόσωπο των αιτούντων (περίπτωση πολυκατοικίας) και τον/τους 

ανάδοχο/αναδόχους.  

• Εξουσιοδοτήσεις ή άλλα πρόσθετα ανά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά, που 

απαιτούνται ή τυχόν ζητηθούν από τους φορείς πιστοποίησης στο πλαίσιο των 
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υποχρεώσεων τους για την πιστοποίηση του άρθρου 11, σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία. 

Μια αίτηση συµµετοχής στη δράση θεωρείται πλήρης εφόσον έχει προσκοµιστεί το σύνολο των 

ανωτέρω αναφερόµενων δικαιολογητικών. 

Με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά, ο αρµόδιος φορέας υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων 

ενηµερώνει τον αιτούντα για τις προϋποθέσεις/δυνατότητες επιχορήγησης µέσω της δράσης.  

Η ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ δύναται να παρέχει διευκρινιστικές οδηγίες προς τους φορείς υποδοχής και 

ελέγχου αιτήσεων σχετικά µε την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων που προκύπτουν κατά τη 

διαδικασία υποβολής και ελέγχου αιτήσεων. 

 

Σε περίπτωση που ο αιτών έχει υπογράψει σύµβαση σύνδεσης και παροχής αερίου ή έχει προβεί, 

µε δική του ευθύνη, σε εργασίες κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου από 

τις 25/09/2014 και µετά -ηµεροµηνία ανακοίνωσης της δράσης- τότε ο αιτών δύναται να 

συνυποβάλλει µε την αίτηση συµµετοχής στη δράση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

σύµφωνα µε το Άρθρο 10, τα οποία έχει ήδη στη διάθεσή του, ήτοι: 

• φωτοαντίγραφο της σύµβασης σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου,  

• ή/και φωτοαντίγραφο της θεωρηµένης από την αρµόδια ΕΠΑ µελέτης εσωτερικής 

εγκατάστασης (το τµήµα που αφορά στην τεχνική περιγραφή), συµπεριλαµβανοµένου 

του προσαρτήµατος µε τα στοιχεία του υφιστάµενου συστήµατος θέρµανσης 

πετρελαίου, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙΙ, 

• ή/και φωτοαντίγραφο της Άδειας Χρήσης για τη νέα εσωτερική εγκατάσταση φυσικού 

αερίου. 

• ή/και φωτοαντίγραφο του Φύλλου Ελέγχου Λέβητα ή λοιπών συσκευών κατανάλωσης 

φυσικού αερίου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, 

• ή/και φωτοαντίγραφο των παραστατικών λιανικών συναλλαγών (π.χ. φωτοαντίγραφο 

Απόδειξης/εων Λιανικής Πώλησης για το κόστος του επιχορηγούµενου εξοπλισµού / 

υλικών και Απόδειξης/εων Παροχής Υπηρεσιών για τις σχετικές εργασίες εγκατάστασης), 

• ή/και φωτοαντίγραφο παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής (π.χ. καταθετηρίων στους 

τραπεζικούς λογαριασµούς των αναδόχων) για το ποσό που έχει καταβάλλει 

ο ωφελούµενος. 

Στην περίπτωση που η κατασκευή της νέας εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου έχει 

πραγµατοποιηθεί και ολοκληρωθεί, µε ευθύνη του αιτούντος, από τις 25/09/2014 (ηµεροµηνία 

ανακοίνωσης της δράσης) έως και την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης συµµετοχής στη 

δράση, τότε ο αιτών δεν υποβάλλει το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς που αναφέρεται 

ανωτέρω και αντ΄αυτού υποβάλλει το Έντυπο Ανάλυσης Κόστους Κατασκευής της εσωτερικής 

εγκατάστασης φυσικού αερίου, σύµφωνα µε το κατάλληλο υπόδειγµα (Παράρτηµα ΙΙ). 

 

2. Έλεγχος αιτήσεων από τον φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων 

Ο αρµόδιος φορέας υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόµισε 

ο   αιτών, ως προς την ορθότητα και την πληρότητά τους. Στην περίπτωση που µια αίτηση 

συµµετοχής στη δράση είναι πλήρης και ορθή, ο αρµόδιος φορέας υποδοχής και ελέγχου 
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αιτήσεων ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα ότι είναι κατ’ αρχήν επιλέξιµος για επιχορήγηση, 

δεσµεύοντας ταυτόχρονα και το σχετικό ποσό επιχορήγησης, όπως αυτό προκύπτει µε βάση τα 

δικαιολογητικά της παραγράφου 1.  

Σε περίπτωση που ο αιτών, µε δική του ευθύνη, έχει προβεί στην κατασκευή της εσωτερικής 

εγκατάστασης φυσικού αερίου από τις 25/09/2014 (ηµεροµηνία ανακοίνωσης της δράσης) και 

µετά, ο αρµόδιος φορέας υποδοχής και ελέγχου, µετά τη δέσµευση του σχετικού ποσού της 

επιχορήγησης και εφόσον ο αιτών έχει υποβάλλει το σύνολο των δικαιολογητικών του Άρθρου 

10, δύναται να προβεί στην πιστοποίηση της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού 

αερίου βάσει της διαδικασίας του Άρθρου 11. 

 

3. Κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης 

Ο αιτών, µετά την ενηµέρωσή του από το φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων ότι η αίτηση 

συµµετοχής που υπέβαλλε είναι πλήρης και ορθή, καθώς και µετά την επιβεβαίωση από την 

αρµόδια ΕΠΑ για τη δυνατότητα σύνδεσής του µε το δίκτυο φυσικού αερίου και τον καθορισµό 

των σχετικών τελών σύνδεσης, οφείλει να προσκοµίσει στην αρµόδια ΕΠΑ υπογεγραµµένη 

σύµβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου, το αργότερο εντός 20 ηµερολογιακών ηµερών 

από την ηµεροµηνία ενηµέρωσής του. Σε αντίθετη περίπτωση ο αρµόδιος φορέας υποδοχής και 

ελέγχου αιτήσεων ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα για το γεγονός ότι η σύµβαση σύνδεσης 

και παροχής φυσικού αερίου δεν προσκοµίστηκε εντός του χρονικού διαστήµατος που ορίζεται 

στην παρούσα και αποδεσµεύει το σχετικό ποσό επιχορήγησης.  

Η αρµόδια ΕΠΑ υπογράφει τη σύµβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου και προβαίνει 

στην κατασκευή του σηµείου παροχής και την τοποθέτηση του µετρητή της εγκατάστασης 

φυσικού αερίου. Τα τέλη σύνδεσης και η εγγύηση καταβάλλονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διαδικασίες των κατά τόπους ΕΠΑ. 

Σε περίπτωση αδυναµίας σύναψης της σύµβασης σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου ή σε 

περίπτωση υπογεγραµµένης σύµβασης όπου η αρµόδια ΕΠΑ δεν µπορεί να προβεί στην 

τοποθέτηση µετρητή (π.χ. λόγω τεχνικών προβληµάτων στην κατασκευή των αναγκαίων έργων 

υποδοµής, αδυναµίας λήψης αδειών από τρίτους, κλπ.), ο αρµόδιος φορέας υποδοχής και 

ελέγχου αιτήσεων ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα τεκµηριώνοντας τη µη δυνατότητα 

ικανοποίησης του αιτήµατός του και αποδεσµεύει το σχετικό ποσό επιχορήγησης. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, ο αιτών ζητά από τον ανάδοχο να καταθέσει 

µελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για έλεγχο και θεώρηση από την αρµόδια ΕΠΑ. Η µελέτη 

πρέπει να περιλαµβάνει υποχρεωτικά προσάρτηµα µε στοιχεία του υπάρχοντος συστήµατος 

θέρµανσης πετρελαίου, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙΙ. Σε περίπτωση που η 

µελέτη έχει ολοκληρωθεί πριν την υποβολή της αίτησης συµµετοχής στη δράση, ο αιτών 

υποχρεούται να προσκοµίσει συµπληρωµατικά το προσάρτηµα µε τα στοιχεία του υφιστάµενου 

συστήµατος θέρµανσης πετρελαίου, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙΙ.   

Μετά την κατασκευή της παροχετευτικής διάταξης και τη θεώρηση της µελέτης, ο αιτών δύναται 

να προβεί στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. 

Στην περίπτωση που, από τη µελέτη ή την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού 

αερίου, προκύψει ότι το κόστος κατασκευής είναι διαφορετικό από αυτό που υποβλήθηκε αρχικά 
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µε το έντυπο οικονοµικής προσφοράς σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ανωτέρω, ο αιτών οφείλει 

να υποβάλλει έντυπο τροποποιηµένης οικονοµικής προσφοράς (µε βάση το κατάλληλο 

υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙ) και, εάν το κόστος κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης 

είναι µεγαλύτερο από αυτό που είχε αναγραφεί στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς που 

υπεβλήθη ως δικαιολογητικό µε την αίτηση συµµετοχής στη δράση, να ζητήσει από το φορέα 

υποδοχής αιτήσεων να τον ενηµερώσει εκ νέου για τη διαθεσιµότητα του ποσού επιχορήγησης. 

Ο αρµόδιος φορέας υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων, εφόσον υπάρχει διαθεσιµότητα πόρων, 

επικαιροποιεί το ποσό επιχορήγησης που έχει δεσµευτεί σύµφωνα µε τη διαδικασία της 

παραγράφου 2 και ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα. Σε περίπτωση µη διαθεσιµότητας 

επιπλέον ποσού επιχορήγησης, ο αιτών ενηµερώνεται εγγράφως από το φορέα υποδοχής και 

ελέγχου αιτήσεων και δύναται, είτε να αποσύρει την αίτηση συµµετοχής στη δράση, είτε να 

αποδεχθεί εγγράφως τη λήψη επιχορήγησης µέσω της δράσης, σύµφωνα µε το ύψος της 

αρχικής οικονοµικής προσφοράς. 

 

4. Έλεγχος φυσικού αντικειµένου και έκδοση Άδειας Χρήσης 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής, ο/οι ανάδοχος/οι υποβάλλει/ουν στο φορέα 

πιστοποίησης τα απαιτούµενα έγγραφα για τον τεχνικό έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης, 

σύµφωνα µε τον ισχύοντα τεχνικό κανονισµό (ΦΕΚ Β 976/28.3.2012) καθώς και τον έλεγχο 

φυσικού αντικειµένου. 

Μετά από σχετικό αίτηµα, η αρµόδια ΕΠΑ πραγµατοποιεί τους ανωτέρω ελέγχους και εκδίδει την 

Άδεια Χρήσης της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, βάσει των διαδικασιών της. 

 

5. Έκδοση παραστατικών από τον/τους ανάδοχο/ους 

Για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου (προµήθεια εξοπλισµού / 

υλικών και εκτέλεση εργασιών) εκδίδονται τα παραστατικά Λιανικών Συναλλαγών που 

προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία και ειδικότερα ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών (ΚΦΑΣ, Υποπαράγραφος Ε.1, Παράγραφος Ε, Άρθρο 1 του Ν.4093/2012, ΦΕΚ 

Α’222, 12/11/2012), όπως έχει τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. Στο πλαίσιο αυτό είναι, 

µεταξύ άλλων, αποδεκτά τα εξής παραστατικά: 

� Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή ισοδύναµο βάσει του ΚΦΑΣ παραστατικό, για την 

προµήθεια εξοπλισµού / υλικών στο όνοµα του ωφελούµενου. Στο παραστατικό αυτό 

αναγράφεται υποχρεωτικά και αναλυτικά: 

- η λιανική τιµή πώλησης για κάθε είδος πωλούµενου στοιχείου (εξοπλισµός, 

σωληνογραµµή, σύστηµα απαγωγής καυσαερίων, λοιπά υλικά, εξαρτήµατα, 

αυτοµατισµοί, κλπ.)  

- τα πλήρη στοιχεία του ωφελούµενου (υποχρεωτικά η πλήρης διεύθυνση 

εγκατάστασης) 

- τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού (π.χ. µάρκα, µοντέλο, ισχύς, είδος 

υλικών, µέτρα κλπ.) 
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� Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή ισοδύναµο βάσει του ΚΦΑΣ παραστατικό, για τις 

εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισµού στο όνοµα του ωφελούµενου. Στο παραστατικό 

αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά και αναλυτικά: 

- το είδος (εργασίες εσωτερικής εγκατάστασης, µελέτη, επίβλεψη, κλπ.) και η αξία 

των εργασιών  

- τα πλήρη στοιχεία του ωφελούµενου (υποχρεωτικά η πλήρης διεύθυνση 

εγκατάστασης) 

Σε περίπτωση πολυκατοικίας, τα ανωτέρω παραστατικά εκδίδονται είτε στο όνοµα του 

εκπροσώπου των ωφελουµένων, όπως αυτός έχει οριστεί στην αίτηση συµµετοχής στη δράση, 

είτε στα φορολογικά στοιχεία της ∆ιαχείρισης της πολυκατοικίας.  

Στην περίπτωση που ένας ανάδοχος εκδίδει αποδείξεις ταµειακής µηχανής όπου δεν είναι 

δυνατή η αναγραφή των προαναφερόµενων στοιχείων ανά φορολογικό παραστατικό, 

προσκοµίζει επιπλέον και Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία αναφέρει αναλυτικά, ανά παραστατικό, 

τα ανωτέρω απαιτούµενα στοιχεία. Η Υπεύθυνη ∆ήλωση προσκοµίζεται και στην περίπτωση που, 

για τον οποιοδήποτε λόγο, στις ανωτέρω αναφερόµενες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών δεν 

είναι δυνατή η αναγραφή των ανωτέρω αναφερόµενων απαιτούµενων στοιχείων. 

Επιλέξιµα στη δράση είναι τα παραστατικά που φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης µετά την 

ηµεροµηνία ανακοίνωσης της δράσης, ήτοι 25/09/2014. Τα παραστατικά θα πρέπει να 

περιλαµβάνουν µόνο τον εξοπλισµό, τα υλικά και τις υπηρεσίες που αφορούν στην 

επιχορηγούµενη από τη δράση εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου (δεν πρέπει να 

περιλαµβάνουν πωλούµενα είδη και υπηρεσίες που δεν σχετίζονται µε τη δράση). Τιµολόγια δεν 

γίνονται δεκτά στο πλαίσιο της δράσης. 

Ο ωφελούµενος (ή ο εκπρόσωπος των ωφελουµένων), προκειµένου να διασφαλίσει την 

ορθότητα του ποσού που θα καταβάλλει στον/στους ανάδοχο/ους, οφείλει, πριν την εξόφληση 

της συµµετοχής του, να επιβεβαιώσει, µε τον αρµόδιο φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων 

και πιστοποίησης, το ύψος της επιχορήγησης που δικαιούται να λάβει µέσω της δράσης βάσει 

των πραγµατοποιηθέντων δαπανών κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. 

Για το σκοπό αυτό, ο αρµόδιος φορέας πιστοποίησης εκδίδει το Έντυπο Καταβολής 

Χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε το κατάλληλο υπόδειγµα του Παραρτήµατος V, στο οποίο 

αποτυπώνονται τα στοιχεία των επιλέξιµων παραστατικών ανά αίτηση, το ποσό που πρέπει να 

καταβάλλει ο ωφελούµενος σε κάθε ανάδοχο και το ποσό χρηµατοδότησης που θα καταβληθεί 

από το φορέα πιστοποίησης σε κάθε ανάδοχο, βάσει της διαδικασίας του Άρθρου 11. Στο εν 

λόγω έντυπο, το ποσό προς καταβολή υπολογίζεται αναλογικά προς κάθε ανάδοχο και 

προτείνεται η εξόφληση των αναδόχων βάσει του συγκεκριµένου εντύπου.  

Η εξόφληση των παραστατικών πιστοποιείται µε την προσκόµιση Φωτοαντίγραφου 

παραστατικού/ων τραπεζικής συναλλαγής (π.χ. καταθετηρίου/ων στον/στους 

τραπεζικό/ούς λογαριασµό/ούς του/των αναδόχου/ων), από το/τα οποίο/α να προκύπτει η 

εξόφληση του ποσού που έχει καταβάλλει ο ωφελούµενος στον/στους ανάδοχο/αναδόχους. 

Σε περίπτωση που ο ωφελούµενος, µε δική του ευθύνη, έχει ήδη προβεί σε πληρωµή προς τον 

ανάδοχο/αναδόχους, ο αρµόδιος φορέας πιστοποίησης συµπληρώνει το Έντυπο Καταβολής 

Χρηµατοδότησης µε βάση τα στοιχεία των παραστατικών λιανικών συναλλαγών ή/και των 
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ανωτέρω αναφερόµενων Υπεύθυνων ∆ηλώσεων, καθώς και των παραστατικών τραπεζικής 

συναλλαγής και αποστέλλει το έντυπο στον ωφελούµενο προκειµένου να προσκοµίσει τις 

Υπεύθυνη/ες ∆ήλωση/εις – Εξουσιοδότηση/εις της επόµενης παραγράφου. Σε περίπτωση που 

από τον έλεγχο των παραστατικών λιανικών συναλλαγών και των παραστατικών τραπεζικής 

συναλλαγής, ο αρµόδιος φορέας πιστοποίησης διαπιστώσει ότι ο ωφελούµενος έχει προβεί σε 

πληρωµές προς τον/τους ανάδοχο/αναδόχους ποσών που, είτε δεν είναι επιλέξιµα, είτε 

υπερβαίνουν το ποσό της δικής του συµµετοχής µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 6, ο φορέας 

ενηµερώνει τον ωφελούµενο σχετικά µε τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί 

ώστε να καταβληθεί ορθά το σύνολο της επιλέξιµης επιχορήγησης.  

Προκειµένου ο αρµόδιος φορέας πιστοποίησης να καταβάλει τη χρηµατοδότηση στον/στους 

ανάδοχο/ους, ο ωφελούµενος (το σύνολο των επιλέξιµων αιτούντων σε περίπτωση 

πολυκατοικίας), µαζί µε τα φωτοαντίγραφα παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής (π.χ. 

καταθετηρίου/ων στον/στους τραπεζικό/ούς λογαριασµό/ούς του/των αναδόχου/αναδόχων), 

υποβάλλει/ουν Υπεύθυνη/ες ∆ήλωση/εις – Εξουσιοδότηση/εις (για την καταβολή της 

χρηµατοδότησης προς τον/τους ανάδοχο/ους). 

Για να είναι επιλέξιµη η δαπάνη θα πρέπει η έκδοση παραστατικού και η εξόφλησή του να 

πληροί τις διατάξεις των N.3842/2010, Ν.4093/2012 (ΚΦΑΣ) και N.4172/2013 (ΚΦΕ), όπως 

εκάστοτε ισχύουν. Επιπρόσθετα, η καταβολή της ιδίας συµµετοχής του/των ωφελούµενου/ων 

προς τον/τους ανάδοχο/αναδόχους, πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά µέσω τραπέζης ανεξαρτήτως 

ποσού. Εξόφληση παραστατικών που δεν γίνεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και την 

παρούσα προκήρυξη δεν γίνεται αποδεκτή κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του οικονοµικού 

αντικειµένου και καταβολής της χρηµατοδότησης.  

 

Άρθρο 9 – Υποχρεώσεις ωφελουµένων 

Ο ωφελούµενος οφείλει να αποδεχτεί τους ακόλουθους όρους για τη συµµετοχή του στη δράση:  

• να προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,  

• να δηλώσει ότι τα στοιχεία που έχει αναφέρει και έχουν καταγραφεί στην αίτηση 

συµµετοχής στη δράση είναι αληθή και τα δικαιολογητικά είναι έγκυρα, 

• να δηλώσει ότι το κτίριο της κατοικίας του διαθέτει σύστηµα θέρµανσης µε χρήση 

πετρελαίου εν λειτουργία και δεν έχει λάβει καµία άλλη επιχορήγηση για αντικατάσταση 

του συγκεκριµένου συστήµατος από άλλο δηµόσιο φορέα, 

• να δηλώσει τη διεύθυνση της κατοικίας, της οποίας είναι κύριος ή επικαρπωτής και στην 

οποία θα γίνει η κατασκευή της επιχορηγούµενης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού 

αερίου, 

• να δηλώσει ότι εξουσιοδοτεί τον/τους ανάδοχο/ους να εισπράξει/ουν αντ’ αυτού το ποσό 

της επιχορήγησης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

(µέσω του φορέα που ορίζεται στο άρθρο 11),  

• να δηλώσει ότι το σύστηµα φυσικού αερίου που επιχορηγήθηκε µέσω της δράσης θα το 

διατηρήσει τουλάχιστον για 5 χρόνια από την ηµεροµηνία εγκατάστασής του,  

• να δηλώσει ότι δέχεται να υπαχθεί σε πιθανό προγραµµατισµένο επιτόπιο έλεγχο από 

αρµόδιες ελεγκτικές αρχές ή φορείς. 
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Η µη τήρηση των παραπάνω όρων από τον ωφελούµενο αποτελεί λόγο αποκλεισµού του από τη 

δράση. Σε περίπτωση διαπίστωσης µη τήρησης ενός ή περισσοτέρων από τους ανωτέρω όρους, 

αναζητείται εντόκως το ποσό της επιχορήγησης σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

 

Άρθρο 10 - Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά για την Πιστοποίηση της επιχορηγούµενης 

εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την Καταβολή της χρηµατοδότησης 

Για τη διασφάλιση της επαρκούς διαδροµής ελέγχου και την καταβολή της χρηµατοδότησης 

προς τον/τους ανάδοχο/αναδόχους, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που πρέπει να 

συγκεντρώσουν οι αρµόδιοι φορείς του Παραρτήµατος Ι, είναι: 

1. Αίτηση συµµετοχής στη δράση. 

2. Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του/των ιδιοκτήτη/ών 

που αιτούνται επιχορήγηση από τη δράση. 

3. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασµού ηλεκτρικού ρεύµατος της κατοικίας όπου θα 

γίνει η κατασκευή της νέας εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου (ηµεροµηνία 

έκδοσης από 1/7/2014) και, σε περίπτωση πολυκατοικίας, φωτοαντίγραφα λογαριασµών 

για όλες τις θερµαινόµενες κατοικίες που είναι συνδεδεµένες στο προς αντικατάσταση 

κεντρικό σύστηµα θέρµανσης. 

4. Υπεύθυνη/ες ∆ήλωση/εις για την αποδοχή των όρων συµµετοχής στη δράση. 

5. Φωτοαντίγραφο του πρακτικού γενικής συνέλευσης για την εγκατάσταση του 

συστήµατος φυσικού αερίου (όπου απαιτείται). 

6. Φωτοαντίγραφο οικοδοµικής άδειας ή άλλου αντίστοιχου νοµιµοποιητικού εγγράφου. 

7. Εξουσιοδοτήσεις ή άλλα πρόσθετα ανά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά, που 

απαιτούνται στο πλαίσιο της πιστοποίησης του άρθρου 11, σύµφωνα και µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία. 

8. Έντυπο οικονοµικής προσφοράς για το κόστος εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού 

αερίου, σύµφωνα µε το κατάλληλο υπόδειγµα (αρχικό και, κατά περίπτωση, 

τροποποιηµένο) ή Έντυπο Ανάλυσης Κόστους Κατασκευής, ανάλογα µε την περίπτωση. 

9. Φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών (π.χ. φωτοαντίγραφο 

Απόδειξης/εων Λιανικής Πώλησης για το κόστος του επιχορηγούµενου εξοπλισµού / 

υλικών και Απόδειξης/εων Παροχής Υπηρεσιών για τις σχετικές εργασίες εγκατάστασης, 

τη µελέτη και την επίβλεψη), βάσει της οικονοµικής προσφοράς.  

10. Φωτοαντίγραφο παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής (π.χ. καταθετηρίου/ων 

στον/στους τραπεζικό/ούς λογαριασµό/ούς του/των αναδόχου/αναδόχων), από το/τα 

οποίο/α προκύπτει η εξόφληση του ποσού που έχει καταβάλλει ο ωφελούµενος. 

11. Υπεύθυνη/ες ∆ήλωση/εις – Εξουσιοδότηση/εις (για την καταβολή της χρηµατοδότησης 

προς τον/τους ανάδοχο/ους). 

12. Φωτοαντίγραφο της θεωρηµένης από την αρµόδια ΕΠΑ µελέτης εσωτερικής 

εγκατάστασης (το τµήµα που αφορά στην τεχνική περιγραφή), περιλαµβανοµένου του 

προσαρτήµατος µε τα στοιχεία του υπάρχοντος συστήµατος θέρµανσης πετρελαίου, 

σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙΙ. 

13. Φωτοαντίγραφο της υπογεγραµµένης σύµβασης σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου. 
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14. Φωτοαντίγραφο της Άδειας Χρήσης για τη συγκεκριµένη εγκατάσταση φυσικού αερίου. 

15. Φωτοαντίγραφο του Φύλλου Ελέγχου Λέβητα ή λοιπών συσκευών κατανάλωσης 

φυσικού αερίου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών (π.χ. αποδείξεων λιανικής 

πώλησης, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών) που εκδίδει ο/οι ανάδοχος/οι θα πρέπει να φέρουν 

την υπογραφή και την σφραγίδα του/τους. 

 

Άρθρο 11 - Πιστοποίηση της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού 

αερίου και καταβολή χρηµατοδότησης προς τον/τους ανάδοχο/αναδόχους 

Ως φορείς πιστοποίησης της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού 

αερίου και καταβολής της χρηµατοδότησης ορίζονται οι εταιρίες του Παραρτήµατος Ι.  

Η διαδικασία πιστοποίησης περιλαµβάνει:  

1. Έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των απαιτούµενων δικαιολογητικών του άρθρου 

10.  

2. Επικοινωνία µε τον αιτούντα και τον/τους ανάδοχο/ους για τη συµπλήρωση των 

πιθανών ελλείψεων των δικαιολογητικών. 

3. Πιστοποίηση, µε βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του άρθρου 10, ότι η εσωτερική 

εγκατάσταση φυσικού αερίου έχει κατασκευαστεί σε περιοχή µε επιλέξιµη τιµή ζώνης, σε 

νόµιµη οικία και στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ωφελούµενος. 

4. Πιστοποίηση της εγκατάστασης εξοπλισµού / υλικών και της πραγµατοποίησης των 

εργασιών σύµφωνα µε το έντυπο οικονοµικής προσφοράς (αρχικό ή επικαιροποιηµένο 

βάσει τροποποιήσεων) ή το έντυπο ανάλυσης κόστους κατασκευής, τη µελέτη 

εσωτερικής εγκατάστασης, την Άδεια Χρήσης της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού 

αερίου από την αρµόδια ΕΠΑ και τα στοιχεία των παραστατικών λιανικών συναλλαγών 

(π.χ. Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης και Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών). 

5. Πιστοποίηση του ποσού που πρέπει να εισπράξει/ουν ο/οι ανάδοχος/οι, στο πλαίσιο της 

δράσης και έκδοση του Εντύπου Καταβολής Χρηµατοδότησης σύµφωνα µε το 

κατάλληλο υπόδειγµα (Παράρτηµα V). 

6. Έλεγχο του φυσικού αντικειµένου, ήτοι της κατασκευής της επιχορηγούµενης 

εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου βάσει της θεωρηµένης µελέτης εσωτερικής 

εγκατάστασης και των εκδοθέντων παραστατικών λιανικών συναλλαγών. 

Η διαδικασία πιστοποίησης διενεργείται µε τη χρήση του Φύλλου Ελέγχου και Πιστοποίησης του 

Παραρτήµατος ΙV. 

Με βάση το αποτέλεσµα της διαδικασίας πιστοποίησης και µετά την έκδοση του Εντύπου 

Καταβολής Χρηµατοδότησης, ο αρµόδιος φορέας πιστοποίησης ζητά από τους ωφελούµενους 

που έχουν αιτηθεί τη συµµετοχή τους στη δράση να υποβάλλουν εξουσιοδότηση, σύµφωνα µε 

το κατάλληλο υπόδειγµα (Παράρτηµα ΙΙ), προκειµένου να καταστεί δυνατή η καταβολής της 

χρηµατοδότησης προς τον/τους ανάδοχο/αναδόχους. Η καταβολή της χρηµατοδότησης προς 

τον/τους ανάδοχο/αναδόχους θα γίνεται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης 

της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, σύµφωνα µε τα ανωτέρω 

εδάφια 1-6. 
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Η ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ δύναται να παρέχει διευκρινιστικές οδηγίες προς τους ανωτέρω φορείς σχετικά 

µε την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία πιστοποίησης και 

καταβολής της χρηµατοδότησης. 

Σε περίπτωση που, κατά την πιστοποίηση, διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις απαιτούµενες  

διαδικασίες / αποτελέσµατα εφαρµογής της δράσης (ενδεικτικά, σοβαρές ελλείψεις ή λάθη στα 

δικαιολογητικά, αντικρουόµενα στοιχεία µεταξύ των δικαιολογητικών, µη τήρηση των 

υποχρεώσεων των εµπλεκοµένων µερών, κλπ), οι φορείς πιστοποίησης δεν προβαίνουν στην 

καταβολή της χρηµατοδότησης προς τον/τους ανάδοχο/αναδόχους. Σε περίπτωση που από 

έλεγχο, ο οποίος θα διενεργηθεί µετά την καταβολή της χρηµατοδότησης προς τον/τους 

ανάδοχο/αναδόχους, προκύψει απαίτηση επιστροφής ποσού από την επιχορήγηση, 

ενηµερώνεται ο αιτών ή/και ανάδοχος/οι για την επιστροφή του εντός εύλογου χρονικού 

διαστήµατος και, εφόσον δεν ανταποκριθεί/θούν, αναζητείται εντόκως το αχρεωστήτως 

καταβληθέν ποσό σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

Η διαδικασία και οι όροι µεταφοράς των πιστώσεων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

(Π∆Ε) προς τους φορείς πιστοποίησης και καταβολής χρηµατοδότησης καθορίζονται στην Κοινή 

Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 28 του 

Ν.4304/2014 (ΦΕΚ Α’ 234/23.10.2014) 

Οι φορείς πιστοποίησης θα πρέπει να τηρούν τις διατάξεις του Κανονισµού 1828/2006 περί 

ενηµέρωσης και δηµοσιότητας.  

 

Άρθρο 12 - Φορέας ελέγχου της δράσης 

Φορέας ελέγχου της δράσης είναι η ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ, ως δικαιούχος αυτής. Ο Φορέας ελέγχου 

διενεργεί συστηµικούς και δειγµατοληπτικούς ελέγχους για: 

1) την πιστοποίηση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της δράσης από τους φορείς 

υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων, πιστοποίησης της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης 

φυσικού αερίου και καταβολής της χρηµατοδότησης των άρθρων 8 και 11,  

2) την αξιοπιστία των πληροφοριών και στοιχείων που δηλώνονται, καθώς και  

3) την εκτέλεση των συµβάσεων που θα υλοποιηθούν σύµφωνα µε το Άρθρο 13. 

Ο φορέας ελέγχου δύναται να διενεργεί ελέγχους στους ωφελούµενους για να επιβεβαιώσει την 

τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της δράσης. Τόσο οι ωφελούµενοι, όσο και οι φορείς των 

άρθρων 8 & 11 που εµπλέκονται στη διαδικασία κατασκευής της επιχορηγούµενης εσωτερικής 

εγκατάστασης φυσικού αερίου, σε περίπτωση που επιλεγούν για έλεγχο, θα πρέπει να 

υποβάλλουν και να επιδείξουν κάθε παραστατικό και στοιχείο που, κατά την κρίση του φορέα 

ελέγχου, συµβάλλει στην εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων για την τήρηση των υποχρεώσεων 

τους. Η παράλειψη / άρνηση υποβολής / επίδειξης των παραπάνω στοιχείων ή η ανακριβής 

δήλωση στοιχείων αποτελεί λόγο αθέτησης των όρων και προϋποθέσεων και επιβάλλονται οι 

προβλεπόµενες κυρώσεις. 
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Άρθρο 13 - Σύµβαση µεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής και των φορέων υποδοχής των αιτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και 

καταβολής της χρηµατοδότησης 

Μεταξύ του ∆ηµοσίου, το οποίο εκπροσωπεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής και των ως άνω φορέων υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων, πιστοποίησης και 

καταβολής της χρηµατοδότησης συνάπτονται συµβάσεις εκχώρησης ειδικών δικαιωµάτων 

πληρώντας τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 5 του Π.∆. 60/2007, όπως τροποποιείται 

και ισχύει κάθε φορά, τους όρους της παρούσας απόφασης και τους όρους της ΚΥΑ που 

µνηµονεύεται στο άρθρο 11. 

Η κάθε σύµβαση περιλαµβάνει τουλάχιστον τον τόπο και τον χρόνο υπογραφής της, τα 

συµβαλλόµενα µέρη, σαφή περιγραφή των αναλαµβανόµενων αρµοδιοτήτων, τις τεχνικές 

προδιαγραφές, τις τυχόν προβλεπόµενες εγγυήσεις, τον τρόπο και τον χρόνο επιστροφής τους, 

τον τρόπο πληρωµής, τις ποινικές ρήτρες. 

 



 

  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 

Εταιρίες που, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.2364/1995 (ΦΕΚ Α’ 252/6.12.1995) «Σύσταση 

του σώµατος Ενεργειακού Ελέγχου και σχεδιασµού. Εισαγωγή, µεταφορά, εµπορία και διανοµή 

φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.» και το Ν. 4001/2011, (ΦΕΚ Α’ 179/22.8.2011) «Για τη 

λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και 

δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις», είναι διαχειριστές δικτύου διανοµής 

φυσικού αερίου και διαθέτουν άδεια διανοµής φυσικού αερίου στις Περιφέρειες Αττικής, 

Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας: 

 

1. Αττική: Εταιρία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής Α.Ε., Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & 

Σερρών, 14123 Λυκόβρυση 

 

2. Κεντρική Μακεδονία: Εταιρία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Θεσσαλονίκης Α.Ε., Μοναστηρίου 256 

& Γληνού 7, 54628, Μενεµένη, Θεσσαλονίκη 

 

3. Θεσσαλία: Εταιρία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Θεσσαλίας Α.Ε., Φαρσάλων 219, 41335 Λάρισα 

 

 



 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 

 

 

Υποδείγµατα εντύπων δράσης 

 

 

1. Αίτηση συµµετοχής στη δράση 

 

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση για τους όρους συµµετοχής στη δράση 

 

3. Έντυπο οικονοµικής προσφοράς 

 

4. Έντυπο τροποποιηµένης οικονοµικής προσφοράς 

 

5. Έντυπο Ανάλυσης Κόστους Κατασκευής 

 

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση - Εξουσιοδότηση (για την καταβολή της 

χρηµατοδότησης προς τον/τους ανάδοχο/ους) 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Κωδικός αίτησης:  
Συµπληρώνεται από το 

φορέα υποδοχής και ελέγχου 
αιτήσεων Ηµεροµηνία κατάθεσης 

αίτησης: 
 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ (ή εκπροσώπου ωφελουµένων σε 
περίπτωση πολυκατοικίας) 

Επώνυµο:  Όνοµα:  

∆ιεύθυνση κατοικίας: Οδός                                                         Αριθµός ΤΚ:  

∆ήµος:  Νοµός:  Περιφέρεια:  

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Σταθερό Κινητό 

∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail):  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  ή Αριθµός ∆ιαβατηρίου:  

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

∆ιεύθυνση: Οδός                                                                         Αριθµός ΤΚ:  

∆ήµος:  Νοµός:  Περιφέρεια:  

Η αίτηση συµµετοχής στη δράση αφορά σε: 

Πολυκατοικία     � Μεµονωµένο διαµέρισµα     � Μονοκατοικία      � 

Αριθµός ιδιοκτησιών  
(συµπληρώνεται µόνο για 
πολυκατοικίες): 

Αριθµός θερµαινόµενων από την κεντρική θέρµανση 
ιδιοκτησιών (συµπληρώνεται µόνο για πολυκατοικίες): 

1. Κατοικίες:  Εκ των οποίων, θερµαινόµενες κατοικίες:  

2. Επαγγελµατική στέγη:  
Εκ των οποίων, θερµαινόµενες επαγγελµατικές 
στέγες:  

Συνολικός αριθµός ιδιοκτησιών:  Συνολικός αριθµός θερµαινόµενων ιδιοκτησιών:  

Υπογραφή αιτούντος / εκπροσώπου αιτούντων 
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στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης και Αττικής. 

 

ΜΕΡΟΣ Β: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ /  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ /  
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 

α/α ∆ιαµέρισµα1 Όροφος  Ονοµατεπώνυµο Ιδιοκτήτη 
Χιλιοστά συνιδιοκτησίας2 

(‰) 

Αριθµός παροχής ηλεκτρικού 
ρεύµατος 

Συνυποβάλλεται Υ∆  

του ιδιοκτήτη 

      ΝΑΙ      /     ΟΧΙ 

      ΝΑΙ      /     ΟΧΙ 

      ΝΑΙ      /     ΟΧΙ 

      ΝΑΙ      /     ΟΧΙ 

      ΝΑΙ      /     ΟΧΙ 

      ΝΑΙ      /     ΟΧΙ 

      ΝΑΙ      /     ΟΧΙ 

      ΝΑΙ      /     ΟΧΙ 

      ΝΑΙ      /     ΟΧΙ 

      ΝΑΙ      /     ΟΧΙ 

      ΝΑΙ      /     ΟΧΙ 

Σηµείωση: Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά σε πολυκατοικία, ο πίνακας συµπληρώνεται για το σύνολο των διαµερισµάτων / ιδιοκτησιών που συνδέονται µε το 
κεντρικό σύστηµα θέρµανσης. Εάν οι γραµµές του πίνακα δεν επαρκούν για να καταχωρηθούν οι πληροφορίες όλων των διαµερισµάτων, παρακαλούµε αντιγράψτε την 
παρούσα σελίδα όσες φορές χρειαστεί και σηµειώστε εδώ ________ το συνολικό αριθµό των σελίδων µε τον πίνακα του Μέρους Β της αίτησης.  
Η αίτηση υπογράφεται από τον ωφελούµενο ή από το φυσικό πρόσωπο που εξουσιοδοτείται αρµοδίως από τον ωφελούµενο. Για να θεωρηθεί ότι ένα φυσικό πρόσωπο 
αιτείται επιχορήγηση από τη δράση, πρέπει να υποβάλλει υποχρεωτικά Υπεύθυνη ∆ήλωση για την αποδοχή των όρων συµµετοχής στη δράση. Παρακαλούµε σηµειώστε 
σε κάθε γραµµή -που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο διαµέρισµα- εάν ο ιδιοκτήτης του διαµερίσµατος έχει υποβάλλει τη σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση (διαγράφοντας 
ανάλογα µε την περίπτωση).  

                                                 
1
 Συµπληρώνεται µόνο σε περίπτωση µεµονωµένου διαµερίσµατος ή διαµερισµάτων πολυκατοικίας. 

2
 Συµπληρώνεται µόνο σε περίπτωση µεµονωµένου διαµερίσµατος ή διαµερισµάτων πολυκατοικίας. 



  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

:  

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail): 

 

 

 
 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

  

α) έχω δικαίωµα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας του διαµερίσµατος, όπως αυτό αναγράφεται στον 

Πίνακα του Μέρους Β της αίτησης 

β) τα στοιχεία που αναγράφονται στο Μέρος Α & Β της αίτησης συµµετοχής στη δράση είναι αληθή  

γ) τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην υποβληθείσα αίτηση είναι έγκυρα 

δ) το ακίνητο του σηµείου 2 του Μέρους Α, στο οποίο αφορά η αίτηση, διαθέτει σύστηµα θέρµανσης πετρελαίου εν 

λειτουργία και δεν έχει ληφθεί καµία άλλη επιχορήγηση για αντικατάσταση του συγκεκριµένου συστήµατος από 

δηµόσιο φορέα 

ε) η κατασκευή της επιχορηγούµενης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου θα γίνει στο ακίνητο στη διεύθυνση 

του σηµείου 2 του Μέρους Α της αίτησης 

στ) η επιχορηγούµενη εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου θα διατηρηθεί στο ακίνητο του σηµείου 2 του Μέρους  

Α της αίτησης τουλάχιστον για 5 έτη µετά την ηµεροµηνία εγκατάστασής της 

ζ) δέχοµαι να υπαχθώ σε πιθανό προγραµµατισµένο επιτόπιο έλεγχο από αρµόδιες ελεγκτικές αρχές ή φορείς 

η) ορίζω ως εκπρόσωπό µου και εξουσιοδοτώ τον ………………………………………… (ονοµατεπώνυµο) µε Α∆Τ ………… 

να υποβάλλει την αίτηση συµµετοχής στη δράση και να διεκπεραιώσει όλες τις αναγκαίες διαδικασίες εφαρµογής αυτής 

θ) συµφωνώ τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών που αφορούν στη δράση να εκδοθούν στο όνοµα του εκπροσώπου µου 
όπως ορίστηκε στο σηµείο η της παρούσης / στα φορολογικά στοιχεία της πολυκατοικίας (διαγράψτε ανάλογα), και 

ι) έχω λάβει γνώση των όρων της προκήρυξης της ∆ράσης «Αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης πετρελαίου µε συστήµατα 

φυσικού αερίου σε κατοικίες» και αποδέχοµαι ότι η µη τήρηση των όρων α) - θ) της παρούσης αποτελεί λόγω αποκλεισµού µου 

από τη δράση. 
Ηµεροµηνία:      Τόπος       

 
Ο/Η ∆ηλών/ούσα  

 
 

(Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα 
ή την δηλούσα. 
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Η δράση πραγµατοποιείται µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
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Έντυπο οικονοµικής προσφοράς στο πλαίσιο της δράσης αντικατάστασης συστηµάτων 
θέρµανσης πετρελαίου µε συστήµατα φυσικού αερίου σε κατοικίες 

 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραµµένος/η …………………………………….………………….………..………….................,  

ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας / ατοµικής επιχείρησης µε τα ακόλουθα στοιχεία:  

Επωνυµία ή Ονοµατεπώνυµο  

∆ιεύθυνση Οδός:                                                                      Αρ.:                  ΤΚ:                         Πόλη: 

Τηλέφωνο Σταθερό:                                                                              Κινητό: 

ΑΦΜ  ∆ΟΥ 

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασµού  

υποβάλλω την παρούσα Οικονοµική Προσφορά Εσωτερικής Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου που αφορά στο 
κάτωθι ακίνητο: 

1. Στοιχεία ακινήτου 

Πολυκατοικία     � Μεµονωµένο διαµέρισµα     � Μονοκατοικία      � 

Ονοµατεπώνυµο αιτούντος / εκπροσώπου αιτούντων   

∆ιεύθυνση  Οδός:                                                                    Αρ:                       ΤΚ:                     Πόλη: 

Ονοµαστική θερµική ισχύς υπάρχοντος λέβητα (Kcal/h)  

2. Οικονοµική προσφορά 

α/α Τεχνική περιγραφή (π.χ. ισχύς, µέτρα) 
Καθαρό 
ποσό (€) 

ΦΠΑ (€) 
Τελική τιµή 
µε ΦΠΑ (€) 

Τιµολόγηση 
από τρίτο 

1 

Καυστήρας  

Μάρκα - Μοντέλο: 

Εύρος Ισχύος:                                                          kcal/h 

   

 
� 

2 

Λέβητας:  Επίτοιχος (συµβατικός) �   Συµπύκνωσης � 

Μάρκα - Μοντέλο: 

Ονοµ. θερµική Ισχύς:                                               kcal/h  

   

 
� 

Υλικά εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου    � 

Σωληνογραµµή: ……..………….m    � 

Σύστηµα απαγωγής καυσαερίων: …….…….……m    � 
3 

Υλικά / εξαρτήµατα / αυτοµατισµοί:    � 

4 Εργασίες εσωτερικής εγκατάστασης    � 

5 Λοιπές εργασίες (µελέτη, επίβλεψη)    � 

Συνολικό ποσό προσφοράς:  

Ηµεροµηνία:  

Υπογραφή αιτούντος / εκπροσώπου αιτούντων Σφραγίδα και υπογραφή αναδόχου 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ 

Σε περίπτωση που τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών της παραγράφου 5 του άρθρου 8 της προκήρυξης  (για την 
κατασκευή της νέας εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου) πρόκειται να εκδοθούν από άλλους αναδόχους εκτός από τον 
ανάδοχο που συνυπογράφει την πρώτη σελίδα του εντύπου οικονοµικής προσφοράς, παρακαλούµε συµπληρώστε τους 
παρακάτω πίνακες, παρέχοντας τα πλήρη στοιχεία όλων των αναδόχων (σε περίπτωση που οι πίνακες δεν επαρκούν, 
παρακαλούµε αντιγράψτε την παρούσα σελίδα και σηµειώστε εδώ ______ το συνολικό αριθµό σελίδων του προσαρτήµατος). 
 
∆ιευκρίνιση: Σε περίπτωση που τα ακριβή στοιχεία των αναδόχων δεν είναι γνωστά τη στιγµή υποβολής του εντύπου 
οικονοµικής προσφοράς που συνοδεύει την αίτηση συµµετοχής στη δράση, ή για τον οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθεί η λίστα 
των αναδόχων του παρόντος προσαρτήµατος, υποβάλλεται έντυπο τροποποιηµένης οικονοµικής προσφοράς, µε βάση το 
κατάλληλο υπόδειγµα. 

Επωνυµία ή Ονοµατεπώνυµο  

∆ιεύθυνση Οδός:                                                                      Αρ.:                  ΤΚ:                         Πόλη: 

Τηλέφωνο Σταθερό:                                                                              Κινητό: 

ΑΦΜ  ∆ΟΥ 

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασµού  

 

Επωνυµία ή Ονοµατεπώνυµο  

∆ιεύθυνση Οδός:                                                                      Αρ.:                  ΤΚ:                         Πόλη: 

Τηλέφωνο Σταθερό:                                                                              Κινητό: 

ΑΦΜ  ∆ΟΥ 

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασµού  

 

Επωνυµία ή Ονοµατεπώνυµο  

∆ιεύθυνση Οδός:                                                                      Αρ.:                  ΤΚ:                         Πόλη: 

Τηλέφωνο Σταθερό:                                                                              Κινητό: 

ΑΦΜ  ∆ΟΥ 

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασµού  

 

Επωνυµία ή Ονοµατεπώνυµο  

∆ιεύθυνση Οδός:                                                                      Αρ.:                  ΤΚ:                         Πόλη: 

Τηλέφωνο Σταθερό:                                                                              Κινητό: 

ΑΦΜ  ∆ΟΥ 

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασµού  
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 

 
1. Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται από τον ανάδοχο του έργου που αναλαµβάνει την κατασκευή της εσωτερικής 

εγκατάστασης φυσικού αερίου και, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής, θα εκδώσει τα παραστατικά του 
άρθρου 8 της προκήρυξης της δράσης. 

 
2. Σε περίπτωση πολυκατοικίας, την πρώτη σελίδα του εντύπου οικονοµικής προσφοράς υπογράφουν: α) ο εκπρόσωπος 

των αιτούντων που συνυπογράφουν την αίτηση συµµετοχής στη δράση, όπως αυτός έχει οριστεί στις Υπεύθυνες 
∆ηλώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της αίτησης και β) ο ανάδοχος που υποβάλλει την οικονοµική προσφορά 
για την κατασκευή της επιχορηγούµενης από τη δράση εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. 

 
3. Σε περίπτωση που παραστατικά του άρθρου 8 της προκήρυξης της δράσης (π.χ. αποδείξεις λιανικής πώλησης, 

αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ.) για οποιοδήποτε εξοπλισµό / υλικό / εργασία / υπηρεσία προβλέπεται να εκδοθούν 
από άλλον ανάδοχο (εκτός από αυτόν που υποβάλλει την οικονοµική προσφορά και υπογράφει την πρώτη σελίδα της), 
σηµειώστε � στη στήλη «Τιµολόγηση από τρίτο» της οικονοµικής προσφοράς. 

 
4. Στην ανωτέρω περίπτωση, συµπληρώστε τα πλήρη στοιχεία όλων των λοιπών αναδόχων (εκτός του αναδόχου που 

υποβάλλει την οικονοµική προσφορά και υπογράφει την πρώτη σελίδα της). Εάν τα στοιχεία των λοιπών αναδόχων δεν 
είναι γνωστά κατά τη στιγµή της υποβολής του εντύπου οικονοµικής προσφοράς, απαιτείται να υποβληθεί στο φορέα 
υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων (αρµόδια ΕΠΑ) έντυπο τροποποιηµένης οικονοµικής προσφοράς, στο προσάρτηµα της 
οποίας θα καταχωρηθούν τα πλήρη στοιχεία όλων των λοιπών αναδόχων. 
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Η δράση πραγµατοποιείται µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης και Αττικής. 

 

Έντυπο τροποποιηµένης οικονοµικής προσφοράς στο πλαίσιο της δράσης αντικατάστασης 
συστηµάτων θέρµανσης πετρελαίου µε συστήµατα φυσικού αερίου σε κατοικίες 

 

 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραµµένος/η …………………………………….………………….………..………….................,  

ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας / ατοµικής επιχείρησης µε τα ακόλουθα στοιχεία:  

 

Επωνυµία ή Ονοµατεπώνυµο  

∆ιεύθυνση Οδός:                                                                      Αρ.:                  ΤΚ:                         Πόλη: 

Τηλέφωνο Σταθερό:                                                                              Κινητό: 

ΑΦΜ  ∆ΟΥ 

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασµού  

 
υποβάλλω την παρούσα Τροποποιηµένη Οικονοµική Προσφορά Εσωτερικής Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου που 
αφορά στο κάτωθι ακίνητο: 
 

Στοιχεία ακινήτου 

Πολυκατοικία     � Μεµονωµένο διαµέρισµα     � Μονοκατοικία      � 

Ονοµατεπώνυµο αιτούντος / εκπροσώπου αιτούντων   

∆ιεύθυνση  Οδός:                                                                    Αρ:                       ΤΚ:                     Πόλη: 

Ονοµαστική θερµική ισχύς υπάρχοντος λέβητα (Kcal/h)  

 
 
 
Η τροποποίηση της οικονοµικής προσφοράς αφορά σε στοιχεία: 
 

� Της οικονοµικής προσφοράς    � 
Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας τροποποίησης της οικονοµικής προσφοράς 

 

� Του προσαρτήµατος µε τα αναλυτικά στοιχεία των αναδόχων    � 
Επισυνάπτεται τροποποιηµένο προσάρτηµα µε τα αναλυτικά στοιχεία όλων των αναδόχων 

 
 

Ηµεροµηνία:  

Υπογραφή αιτούντος / εκπροσώπου αιτούντων Σφραγίδα και υπογραφή αναδόχου 

 

 

 



 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» 
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Η δράση πραγµατοποιείται µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης και Αττικής. 

 

Πίνακας τροποποίησης της οικονοµικής προσφοράς 
   Αρχική οικονοµική προσφορά Τροποποιηµένη οικονοµική προσφορά  

α/α 

Τεχνική περιγραφή (π.χ. ισχύς, µέτρα) της 
τροποποιηµένης προσφοράς 

Συµπληρώστε την τεχνική περιγραφή και 

σηµειώστε στη διπλανή στήλη σε ποια τµήµατα 
έγιναν τροποποιήσεις 

Τροπο- 
ποιήσεις 

Καθαρό ποσό 
(€) 

ΦΠΑ (€) 
Τελική τιµή µε 

ΦΠΑ (€ 
Καθαρό ποσό 

(€) 
ΦΠΑ (€)) 

Τελική τιµή µε 
ΦΠΑ (€) 

Τιµολόγηση 
από τρίτο 

1 

Καυστήρας  

Μάρκα - Μοντέλο: 

Εύρος Ισχύος:                                         kcal/h 

 
�   

  

 

  
� 

2 

Λέβητας:                                                     

Επίτοιχος  (συµβατικός )�       

Συµπύκνωσης   � 

Μάρκα - Μοντέλο: 

Ονοµ. θερµική Ισχύς:                              kcal/h  

 
� 

  

  

 

  
� 

Υλικά εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού 
αερίου 

 
  

  
 

 � 

Σωληνογραµµή: ……………….m �       � 

Σύστηµα απαγωγής καυσαερίων: …….……m �       � 
3 

Υλικά / εξαρτήµατα / αυτοµατισµοί: �       � 

4 Εργασίες εσωτερικής εγκατάστασης �       � 

5 Λοιπές εργασίες (µελέτη, επίβλεψη) �       � 

 Συνολικό ποσό προσφοράς: Αρχικό:  Τροποποιηµένο:   



 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» 
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Η δράση πραγµατοποιείται µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης και Αττικής. 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ 

Σε περίπτωση που τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών της παραγράφου 5 του άρθρου 8 της προκήρυξης  (για την 
κατασκευή της νέας εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου) πρόκειται να εκδοθούν από άλλους αναδόχους εκτός από τον 
ανάδοχο που συνυπογράφει την πρώτη σελίδα του εντύπου τροποποιηµένης οικονοµικής προσφοράς, παρακαλούµε 
συµπληρώστε τους παρακάτω πίνακες, παρέχοντας τα πλήρη στοιχεία όλων των αναδόχων (σε περίπτωση που οι πίνακες 
δεν επαρκούν, παρακαλούµε αντιγράψτε την παρούσα σελίδα και σηµειώστε εδώ ______ το συνολικό αριθµό σελίδων του 
προσαρτήµατος). 
 

Επωνυµία ή Ονοµατεπώνυµο  

∆ιεύθυνση Οδός:                                                                      Αρ.:                  ΤΚ:                         Πόλη: 

Τηλέφωνο Σταθερό:                                                                              Κινητό: 

ΑΦΜ  ∆ΟΥ 

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασµού  

 

Επωνυµία ή Ονοµατεπώνυµο  

∆ιεύθυνση Οδός:                                                                      Αρ.:                  ΤΚ:                         Πόλη: 

Τηλέφωνο Σταθερό:                                                                              Κινητό: 

ΑΦΜ  ∆ΟΥ 

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασµού  

 

Επωνυµία ή Ονοµατεπώνυµο  

∆ιεύθυνση Οδός:                                                                      Αρ.:                  ΤΚ:                         Πόλη: 

Τηλέφωνο Σταθερό:                                                                              Κινητό: 

ΑΦΜ  ∆ΟΥ 

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασµού  

 

Επωνυµία ή Ονοµατεπώνυµο  

∆ιεύθυνση Οδός:                                                                      Αρ.:                  ΤΚ:                         Πόλη: 

Τηλέφωνο Σταθερό:                                                                              Κινητό: 

ΑΦΜ  ∆ΟΥ 

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασµού  



 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» 
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Η δράση πραγµατοποιείται µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης και Αττικής. 

 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
1. Το έντυπο τροποποιηµένης οικονοµικής προσφοράς υποβάλλεται σε περίπτωση που υπάρχει τροποποίηση σε 

οποιοδήποτε στοιχείο της οικονοµικής προσφοράς που υποβλήθηκε µε την αίτηση συµµετοχής στη δράση. 
 
2. Στη σελίδα 1 του εντύπου σηµειώστε στο κατάλληλο σηµείο εάν η τροποποίηση αφορά στα οικονοµικά στοιχεία της 

προσφοράς (τιµές, τεχνική περιγραφή εξοπλισµού / υλικών, κλπ.) ή στο προσάρτηµα µε τα αναλυτικά στοιχεία των 
αναδόχων (π.χ. προσθήκη νέου αναδόχου). 

 
3. Στην περίπτωση που προσκοµίζεται τροποποιηµένο προσάρτηµα οικονοµικής προσφοράς, σε αυτό πρέπει να 

συµπληρωθούν τα αναλυτικά στοιχεία όλων των αναδόχων που προβλέπεται να εκδώσουν παραστατικά του άρθρου 8 
της προκήρυξης της δράσης (π.χ. αποδείξεις λιανικής πώλησης, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ.), εκτός από τα 
στοιχεία του αναδόχου που υποβάλλει το έντυπο τροποποιηµένης οικονοµικής προσφοράς και υπογράφει την πρώτη 
σελίδα του. 

 
4. Σε περίπτωση πολυκατοικίας, την πρώτη σελίδα του εντύπου τροποποιηµένης οικονοµικής προσφοράς υπογράφουν: 

α) ο εκπρόσωπος των αιτούντων που συνυπογράφουν την αίτηση συµµετοχής στη δράση, όπως αυτός έχει οριστεί στις 
Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της αίτησης και β) ο ανάδοχος που υποβάλλει την 
τροποποιηµένη οικονοµική προσφορά για την κατασκευή της επιχορηγούµενης από τη δράση εσωτερικής εγκατάστασης 
φυσικού αερίου. 

 
5. Σε περίπτωση που παραστατικά του άρθρου 8 της προκήρυξης της δράσης (π.χ. αποδείξεις λιανικής πώλησης, 

αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ.) για οποιοδήποτε εξοπλισµό / υλικό / εργασία / υπηρεσία προβλέπεται να εκδοθούν 
από άλλον ανάδοχο (εκτός από αυτόν που υποβάλλει την τροποποιηµένη οικονοµική προσφορά και υπογράφει την 
πρώτη σελίδα της), σηµειώστε � στη στήλη «Τιµολόγηση από τρίτο» της τροποποιηµένης οικονοµικής προσφοράς. Στην 
περίπτωση αυτή, συµπληρώστε τα πλήρη στοιχεία όλων των λοιπών αναδόχων (εκτός του αναδόχου που υποβάλλει την 
οικονοµική προσφορά και υπογράφει την πρώτη σελίδα της).  

 



 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ»  
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Η δράση πραγµατοποιείται µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης και Αττικής. 

 

Έντυπο Ανάλυσης Κόστους Κατασκευής  
στο πλαίσιο της δράσης αντικατάστασης συστηµάτων θέρµανσης πετρελαίου µε συστήµατα φυσικού αερίου σε κατοικίες 

 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραµµένος/η …………………………………….………………….………..………….................,  

ως αιτών / εκπρόσωπος του αιτούντος / αιτούντων, υποβάλλω τα οικονοµικά στοιχεία της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, για την οποία 

αιτούµαι επιχορήγηση από τη δράση: 

 

1. Στοιχεία ακινήτου 

Πολυκατοικία     � Μεµονωµένο διαµέρισµα     � Μονοκατοικία      � 

Ονοµατεπώνυµο αιτούντος / εκπροσώπου αιτούντων   

∆ιεύθυνση  Οδός:                                                                    Αρ:                       ΤΚ:                     Πόλη: 

Ονοµαστική θερµική ισχύς υπάρχοντος λέβητα (Kcal/h)  

 

2. Ανάλυση Κόστους Κατασκευής 

α/α Τεχνική περιγραφή (π.χ. ισχύς, µέτρα) Καθαρό ποσό (€) ΦΠΑ (€) Τελική τιµή µε ΦΠΑ (€) Επωνυµία Αναδόχου 

1 

Καυστήρας  

Μάρκα - Μοντέλο: 

Εύρος Ισχύος:                                                       kcal/h 

   

 

2 

Λέβητας:   Επίτοιχος (συµβατικός)   �     

Συµπύκνωσης   � 

Μάρκα - Μοντέλο: 

Ονοµ. θερµική Ισχύς:                                            kcal/h  

   

 



 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ»  
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Η δράση πραγµατοποιείται µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης και Αττικής. 

 

 

Υλικά εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου    
 

Σωληνογραµµή: …………..………….m     

Σύστηµα απαγωγής καυσαερίων: …………….……m     

3 

Υλικά / εξαρτήµατα / αυτοµατισµοί:     

4 Εργασίες εσωτερικής εγκατάστασης     

5 Λοιπές εργασίες (µελέτη, επίβλεψη)     

Συνολικό κόστος κατασκευής :  

Ηµεροµηνία:  

Υπογραφή αιτούντος / εκπροσώπου αιτούντων 

 

 

Σφραγίδα και υπογραφή αναδόχου 

 

 

 

 

 



 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ»  
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Η δράση πραγµατοποιείται µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης και Αττικής. 

 

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ 

Παρακαλούµε συµπληρώστε τους παρακάτω πίνακες, παρέχοντας τα πλήρη στοιχεία όλων των αναδόχων που έχουν εκδώσει 
ή πρόκειται να εκδώσουν παραστατικά λιανικών συναλλαγών που αφορούν στο προς επιχορήγηση κόστος κατασκευής της 
εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου (σε περίπτωση που οι πίνακες δεν επαρκούν, παρακαλούµε αντιγράψτε την 
παρούσα σελίδα και σηµειώστε εδώ ______ το συνολικό αριθµό σελίδων του προσαρτήµατος). 
 

Επωνυµία ή Ονοµατεπώνυµο  

∆ιεύθυνση Οδός:                                                                      Αρ.:                  ΤΚ:                         Πόλη: 

Τηλέφωνο Σταθερό:                                                                              Κινητό: 

ΑΦΜ  ∆ΟΥ 

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασµού  

 

Επωνυµία ή Ονοµατεπώνυµο  

∆ιεύθυνση Οδός:                                                                      Αρ.:                  ΤΚ:                         Πόλη: 

Τηλέφωνο Σταθερό:                                                                              Κινητό: 

ΑΦΜ  ∆ΟΥ 

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασµού  

 

Επωνυµία ή Ονοµατεπώνυµο  

∆ιεύθυνση Οδός:                                                                      Αρ.:                  ΤΚ:                         Πόλη: 

Τηλέφωνο Σταθερό:                                                                              Κινητό: 

ΑΦΜ  ∆ΟΥ 

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασµού  

 

Επωνυµία ή Ονοµατεπώνυµο  

∆ιεύθυνση Οδός:                                                                      Αρ.:                  ΤΚ:                         Πόλη: 

Τηλέφωνο Σταθερό:                                                                              Κινητό: 

ΑΦΜ  ∆ΟΥ 

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασµού  

 
 

 

 



  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

:  

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail): 

 

 

 
 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
εξουσιοδοτώ τον/τους κάτωθι ανάδοχο/ους, ο/οι οποίος/οι έχει/έχουν εκδώσει τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών 
(π.χ. αποδείξεις λιανικής πώλησης, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών) που αφορούν στον εξοπλισµό / υλικά / 
υπηρεσίες / εργασίες της επιχορηγούµενης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, να εισπράξουν αντί εµού το 
ποσό της επιχορήγησης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, όπως αυτό έχει 
προκύψει µε βάση τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 10, τη διαδικασία του άρθρου 8, παρ. 5 και τη 
διαδικασία πιστοποίησης του άρθρου 11 της προκήρυξης της δράσης. 
 

               Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Αναδόχου                                          ΑΦΜ                                         Ποσό (€) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
Ηµεροµηνία:      Τόπος       

 
Ο/Η ∆ηλών/ούσα  

 
 
 

(Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα 
ή την δηλούσα. 



 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ  

ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ……….. 

 

Ο βαθµός απόδοσης του υφιστάµενου εγκατεστηµένου συστήµατος καυστήρα – λέβητα 

πετρελαίου, ονοµαστικής θερµικής ισχύος ………... kcal/h, που πρόκειται να αντικατασταθεί στο 

ανωτέρω κτήριο,  

- µετρήθηκε, σύµφωνα µε τα στοιχεία του πιο πρόσφατου φύλλου ανάλυσης καυσαερίων, 

σε …….. %, 

- ή  υπολογίστηκε, σύµφωνα µε την µεθοδολογία που ορίζει η ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, σε 

……. %, 

- ή  εκτιµάται, σύµφωνα µε την ηλικία του συστήµατος καυστήρα – λέβητα και την χρήση 

που είχε, σε ……%.  

H Πιστοποίηση του βαθµού απόδοσης του νέου συστήµατος φυσικού αερίου που θα 

εγκατασταθεί προκύπτει κατόπιν προσκόµισης του φύλλου ελέγχου καυσαερίων που θα 

υποβληθεί µετά την προσωρινή ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης, προκειµένου να 

εκδοθεί η Άδεια Χρήσης της εγκατάστασης. 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙ∆Α  

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/Α ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

Σηµείωση: Το προσάρτηµα συµπληρώνεται σύµφωνα µε τον τρόπο µε τον οποίο έγινε ο υπολογισµός του 

βαθµού απόδοσης (επιλέγεται το αντίστοιχο κείµενο από τις τρεις εναλλακτικές προτάσεις που 

αναγράφονται ανωτέρω). 



 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 

 

Φύλλο ελέγχου και πιστοποίησης αίτησης 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 

 

 

Έντυπο Καταβολής Χρηµατοδότησης 
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Η δράση πραγµατοποιείται µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης και Αττικής. 

 

 
 

Έντυπο Καταβολής Χρηµατοδότησης  
στο πλαίσιο της δράσης αντικατάστασης συστηµάτων θέρµανσης 

πετρελαίου µε συστήµατα φυσικού αερίου σε κατοικίες 
 

 

Στοιχεία ακινήτου 

Κωδικός αίτησης:  

Ηµεροµηνία αίτησης:  

Πολυκατοικία     � Μεµονωµένο διαµέρισµα     � Μονοκατοικία      � 

Ονοµατεπώνυµο αιτούντος / εκπροσώπου αιτούντων :   

∆ιεύθυνση  

Οδός:                                                              Αρ:                        

ΤΚ:                      

Πόλη: 

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας µε το φορέα πιστοποίησης 

Ονοµατεπώνυµο:  

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  

Ηµεροµηνία έκδοσης εντύπου:  
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Η δράση πραγµατοποιείται µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης και Αττικής. 

 

Πίνακας: Στοιχεία καταβολής χρηµατοδότησης 

 

Συµπληρώνεται σε περίπτωση που 
ο ωφελούµενος δεν έχει προβεί σε 

καµία πληρωµή προς τον/τους 
ανάδοχο/ους  

Συµπληρώνεται σε περίπτωση που 
ο ωφελούµενος έχει προβεί σε 

πληρωµή προς τον/τους ανάδοχο/ους 
α/α 

Επωνυµία 
αναδόχου1  

 
 
 

Είδος2  
(εξοπλισµός / 

υλικά / εργασίες / 
υπηρεσίες)  

 

Περιγραφή / 
Τεχνικά 

χαρακτηριστικά 
εξοπλισµού, 

υλικών, 
εργασιών, 

υπηρεσιών3 

∆απάνη βάσει 
παραστατικών 

λιανικών 
συναλλαγών (€)  

Επιλέξιµη 
δαπάνη (€) 

Ποσό προς 
καταβολή από 

ωφελούµενο4 (€) 

Ποσό 
χρηµατοδότησης 

από δράση (€) 

Ποσό καταβληθέν 
από ωφελούµενο 

(€) 

Ποσό 
χρηµατοδότησης 

από δράση (€) 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

ΣΥΝΟΛΟ       

 

                                                 
1
 Ένα ένας ανάδοχος έχει εκδώσει παραστατικά λιανικών συναλλαγών που περιλαµβάνουν παραπάνω από ένα είδος, συµπληρώνεται µια γραµµή του πίνακα για κάθε είδος. 

2
 Να συµπληρωθεί η στήλη µε το είδος (επιλογή από καυστήρα, λέβητα, σωληνογραµµή, σύστηµα απαγωγής καυσαερίων, λοιπά υλικά / εξαρτήµατα / αυτοµατισµοί, εργασίες εσωτερικής 

εγκατάστασης, λοιπές εργασίες, µελέτη, επίβλεψη). 
3 Για καυστήρα συµπληρώστε τη µάρκα,  το µοντέλο και το εύρος ισχύος σε kcal/h. Για λέβητα συµπληρώστε εάν είναι επίτοιχος / συµβατικός ή συµπύκνωσης, καθώς και τη µάρκα, το 
µοντέλο και την ονοµαστική θερµική ισχύ σε kcal/h.  
4 Το ποσό προς καταβολή υπολογίζεται αναλογικά προς κάθε ανάδοχο και προτείνεται η εξόφληση των αναδόχων βάσει της παρούσας στήλης.. 
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Η δράση πραγµατοποιείται µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης και Αττικής. 

 

 

Πίνακας στοιχείων αναδόχων 

Επωνυµία αναδόχου ∆ιεύθυνση 

(οδός, αριθµός, ΤΚ, Πόλη) 

ΙΒΑΝ  

τραπεζικού λογαριασµού 
αναδόχου 

Τηλέφωνο 

(σταθερό & κινητό) 

ΑΦΜ ∆ΟΥ 

      

      

      

      

      

      

 

 



 

 

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

      
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

- Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών 

- ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ 

 

Κοινοποίηση: 

- ΕΥ∆/ΕΠΠΕΡΑΑ – Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 115 27 Αθήνα 

- ΕΥΘΥ – Νίκης 10, 10180 Αθήνα  

- Εταιρία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής Α.Ε., Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών, 14123 Λυκόβρυση 

- Εταιρία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Θεσσαλονίκης Α.Ε., Μοναστηρίου 256 & Γληνού 7, 54628, Μενεµένη, 

Θεσσαλονίκη 

- Εταιρία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Θεσσαλίας Α.Ε., Φαρσάλων 219, 41335 Λάρισα 

- Εθνικό Τυπογραφείο / Για τη δηµοσίευση της παρούσης 

 

 


