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Δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου
(Ωφελούμενου/ Εκπρόσωπου Πολυκατοικίας)
Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» σας δηλώνω ότι οι
παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας της αίτησης με κωδικό υπαγωγής ………………………
(αριθμός) ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, διενεργήθηκε η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση και
εκδόθηκε το Β’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης της κατοικίας με Αρ. Πρωτοκόλλου
………………… και Αρ. Ασφαλείας ………………… εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης.
Με την παρούσα δηλώνω ότι τα δικαιολογητικά που εμφανίζονται στο Πληροφοριακό
Σύστημα έχουν επισυναφθεί ηλεκτρονικά, θα ενημερώσω το φάκελο του έργου με τα εν
λόγω δικαιολογητικά και θα τηρήσω το φάκελο του έργου με όλα τα σχετικά έγγραφα και
στοιχεία για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία τελικής εκταμίευσης του δανείου ή/και
της επιχορήγησης από το πρόγραμμα της «άμεσης ενίσχυσης» και για τις περιπτώσεις
ενοικίασης για δέκα (10) έτη μετά το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτούν το έργο.

Λίστα Δικαιολογητικών
(επισυνάπτονται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατά περίπτωση για Ωφελούμενο ή
Εκπρόσωπο πολυκατοικίας)


Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου (Παράρτημα VI) και
o

τα παραστατικά δαπανών επί πιστώσει που εμφανίζονται σε αυτό, καθώς
και τυχόν εξοφλημένα παραστατικά που αφορούν στα ίδια κεφάλαια.

o

τυχόν σχετικά Δελτία Αποστολής που συνοδεύουν τα ανωτέρω παραστατικά



Απόδειξη παροχής υπηρεσιών 1ης ενεργειακής επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) συνοδευόμενη
από παραστατικά εξόφλησης με συνολικό κόστος …………….. €



Απόδειξη παροχής υπηρεσιών 2ης ενεργειακής επιθεώρησης (Β’ ΠΕΑ) συνοδευόμενη
από παραστατικά εξόφλησης με συνολικό κόστος …………….. €



Παραστατικά επί πιστώσει παροχής υπηρεσιών συμβούλου έργου με συνολικό
κόστος ……….... € (εάν υπάρχουν)



Παραστατικά επί πιστώσει παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης με συνολικό
κόστος …….….. € (εάν υπάρχουν)



Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εάν υπάρχουν)



Παραστατικά εξόφλησης/ προκαταβολής ιδίων κεφαλαίων (εάν υπάρχουν)



Σε περίπτωση συστήματος θέρμανσης με φυσικό αέριο, αποδεικτικό μοναδικού
Ηλεκτρονικού Κωδικού Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ)



Αντίγραφα πιστοποίησης/ δήλωση συμμόρφωσης CE, όπου απαιτείται από τη
νομοθεσία



Αντίγραφα πιστοποίησης των ενεργειακών χαρακτηριστικών / δελτίο προϊόντος



Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν. 1599/1986 Αναδόχων του έργου (Παράρτημα VIII-A)



Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν. 1599/1986 Προμηθευτών Υλικών (Παράρτημα VIII-B)
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Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν. 1599/1986 Προμηθευτών Υλικών / Αναδόχων (Παράρτημα
VIII-Γ)



Δανειακή Σύμβαση (όπου απαιτείται)



Οικοδομική Άδεια παρεμβάσεων ή Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για
τις εργασίες που εκτελέστηκαν (όπου απαιτείται)



Σε περίπτωση που δόθηκε προκαταβολή δανείου και έγινε στη συνέχεια αλλαγή
προμηθευτή ή το ποσό προκαταβολής υπερβαίνει το ποσό του δανείου
επισυνάπτεται το δικαιολογητικό επιστροφής του αντίστοιχου ποσού (σε περίπτωση
δανείου).
Σε όλα τα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ όπου προβλέπεται
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