ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ
Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων βάσει του ΠΕΑ …...../……..…
για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον»
ΑΝΑΛΥΣΗ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ µε καταγραφή των τεχνικών και
ενεργειακών χαρακτηριστικών των υλικών και των συστηµάτων
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……………………………………………………………………………………………………………..……….………………….
Στην περιγραφή προσδιορίζονται οι προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά
χαρακτηριστικά των υλικών και των συστηµάτων που απαιτούνται για τον υπολογισµό του
ενεργειακού αποτελέσµατος και τον έλεγχο της τήρησης των απαιτήσεων του προγράµµατος
από τον 2ο ενεργειακό επιθεωρητή.

Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ)
και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας – Στερεάς – Ηπείρου, Αττικής µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Στοιχεία Παρεµβάσεων

Α/Α παρέµβασης

Κατηγορία
∆απάνης

Κόστος βάσει
Ποσότητα (m2 δοµικού
προσφορών
Περιγραφή Κατηγορίας στοιχείου ή ανοίγµατος, (συµπληρώνεται από τον
∆απάνης
τεµάχια)
αιτούντα)

ΣΥΝΟΛΟ

Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ)
και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας – Στερεάς – Ηπείρου, Αττικής µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Προσφορές (συµπληρώνεται από τον αιτούντα/ εκπρόσωπο)

Α/Α παρέµβασης

Περιγραφή Κατηγορίας
Κατηγορία ∆απάνης
∆απάνης

∆ιαµέρισµα /
Μονοκατοικία /
Κοινόχρηστα

Ονοµατεπώνυµο
Ιδιοκτήτη

ΑΦΜ ιδιοκτήτη

Επωνυµία
Προµηθευτή /
Αναδόχου

ΑΦΜ
Προµηθευτή / Κόστος βάσει
αναδόχου
προσφορών

ΣΥΝΟΛΟ
Το πλήθος των γραµµών ανά υποκατηγορία προσαρµόζεται βάσει του πλήθους των προσφορών.

Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ)
και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας – Στερεάς – Ηπείρου, Αττικής µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Καταγραφή στοιχείων από τον ενεργειακό επιθεωρητή:
α. Η µονοκατοικία / η πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου µε αριθµό ιδιοκτησιών κατοικίας
(διαµερίσµατα)……… και επαγγελµατικής στέγασης ……./ το µεµονωµένο διαµέρισµα2 µε
αριθµό (χαρακτηρισµό) ……… (υπογραµµίστε), έχει συνολική θερµαινόµενη επιφάνεια ….
(m2), και φέρει:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Οικοδοµική άδεια / Νοµιµοποιητικό έγγραφο1.

β.
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Με τις προτεινόµενες παρεµβάσεις θα επιτευχθεί ενεργειακή αναβάθµιση
κατά τουλάχιστον µία κατηγορία ή εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας
µεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς

Η υπολογιζόµενη ετήσια εξοικονόµηση
πρωτογενούς
ενέργειας είναι:
2
……………………………(kWh/m ) .
γ. Ειδική αιτιολόγηση αλλαγής καυστήρα λέβητα/ Προσδιορισµός ανώτατης ισχύος λέβητα
σύµφωνα µε τις ΤΟΤΕΕ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
δ. Ειδική αιτιολόγηση τοποθέτησης εσωτερικής θερµοµόνωσης:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2

Βάσει των ορισµών του Προγράµµατος

Ο Αιτών ή
εκπρόσωπος ιδιοκτητών

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής

[Υπογραφή]

[Υπογραφή]

[Ονοµατεπώνυµο]

[Σφραγίδα]

1

∆εν συµπληρώνεται στην περίπτωση που δεν προσκοµίζεται η οικοδοµική άδεια ή
αντίστοιχο νοµιµοποιητικό έγγραφο κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης

Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ)
και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας – Στερεάς – Ηπείρου, Αττικής µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Αναλυτική περιγραφή κατηγοριών και υποκατηγοριών Παρεµβάσεων Προγράµµατος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Αντικατάσταση
κουφωµάτων και
συστηµάτων σκίασης

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙA ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΑΠΑΝΗΣ

1.Α. Συρόµενα ή επάλληλα

1.Α. Για συρόµενα ή επάλληλα µε υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά):

1.Β. Ανοιγόµενα

250 €/m2

1.Γ. Μόνο υαλοπίνακες

1.Β. Για ανοιγόµενα µε υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά):280 €/m2

1.∆. Εξωτερικά συστήµατα σκίασης και εξώφυλλα

1.Γ. Μόνο Υαλοπίνακες: 75 €/m2
1.∆. Εξωτερικά συστήµατα σκίασης και εξώφυλλα:
Έως 2.500 € ανά ιδιοκτησία

2.Τοποθέτηση
θερµοµόνωσης στο
κέλυφος του κτηρίου
συµπεριλαµβανοµένου
του δώµατος / στέγης
και της πιλοτής

2.Α. Εξωτερική θερµοµόνωση δώµατος

2.Α. Για δώµα: 40 €/m2

2.Β. Εξωτερική θερµοµόνωση λοιπού κελύφους &
πιλοτής

2.Β. Για εξωτερική θερµοµόνωση λοιπού κελύφους & πιλοτή: 50 €/m2

2.Γ. Εσωτερική θερµοµόνωση

3.Α. Κεντρικό σύστηµα θέρµανσης
3.Β. Ατοµικός (επιτοίχιος) καυστήρας - λέβητας
3.Αναβάθµιση
συστήµατος
θέρµανσης και
συστήµατος παροχής
ζεστού νερού χρήσης.

2.Γ. Για εσωτερική θερµοµόνωση: 25 €/m2

3.Γ. ∆ιατάξεις αυτοµάτου ελέγχου της λειτουργίας
του συστήµατος θέρµανσης

3.Α. Κεντρικό σύστηµα θέρµανσης
i) για P<70 kW:
ii) για 70≤ P<150 kW:
iii) για P ≥ 150 kW:

6.000 €
8.000 €
11.000 €

3.∆. Σύστηµα µε κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ

3.Β. Ατοµικός (επιτοίχιος) καυστήρας - λέβητας: έως 5.000 €

3.Ε. Ηλιακά συστήµατα για παροχή ζεστού νερού
χρήσης

3.Γ. ∆ιατάξεις αυτόµατου ελέγχου της λειτουργίας του συστήµατος
θέρµανσης: έως 600 € ανά διαµέρισµα και έως 7.000 € συνολικά για
την πολυκατοικία
3.∆. Σύστηµα µε κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ: έως 15.000 €
3.Ε. Ηλιακά συστήµατα για παροχή ζεστού νερού χρήσης: έως 1.300 €
ανά διαµέρισµα

Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ)
και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας – Στερεάς – Ηπείρου, Αττικής µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Οδηγίες καταχώρησης στοιχείων
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Το Έντυπο πρέπει να έχει υπογραφεί από τον αιτούντα και τον Ενεργειακό
Επιθεωρητή.
Στην στήλη «Α/Α Παρέµβασης» καταγράφεται ο αντίστοιχος αριθµός παρέµβασης
από τον Πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ»
Υπογραµµίζεται στα πεδία α και β όποιο ισχύει.
Στο πεδίο α και γ επιλέγεται όποιο ισχύει (ναι ή όχι).
Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις και οι αντίστοιχες ποσότητες, συµπληρώνονται από
τον ενεργειακό επιθεωρητή.
Τα στοιχεία κόστους παρεµβάσεων, και στοιχεία προµηθευτών, συµπληρώνονται
βάσει των οικονοµικών προσφορών των προµηθευτών/ αναδόχων από τον
αιτούντα.
Καταχωρούνται τα στοιχεία όλων των στηλών του πίνακα.

Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ)
και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας – Στερεάς – Ηπείρου, Αττικής µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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