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Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου 
βάσει της  2ης Ενεργειακής Επιθεώρησης (ΠΕΑ ……./……) 

 

Συνημμένα: …….. παραστατικά δαπανών 

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ II» 

1.……….…………………………………………………………………………………………………….……….……………… 

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

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

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

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

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

2……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

3…………………………………………………………………………………………………………….……….………………… 

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

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

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

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

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

4……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

 

Για τη συμπλήρωση του πίνακα του παρόντος εντύπου ο επιθεωρητής κάνει δεκτά μόνο 

τα παραστατικά δαπανών που αντιστοιχούν στην ανωτέρω αναλυτική περιγραφή των 
υλοποιημένων παρεμβάσεων. 
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Καταγραφή Παραστατικών Δαπανών 

Υποκατηγορία 

Δαπάνης

(π.χ. 1.Α1)

Κατηγορία ανώτατου 

ορίου κόστους

(π.χ. Ι)

Περιγραφή 

Υποκατηγορίας 

Δαπάνης/ Ανώτατου 

ορίου κόστους

Κωδ. Διαμερίσματος 

/ Μονοκατοικία / 

Κοινόχρηστα

Ονοματεπώνυμο 

Ιδιοκτήτη * ΑΦΜ ιδιοκτήτη

Ποσότητα (m2  

δομικού 

στοιχείου ή 

ανοίγματος, 

τεμάχια)

Επωνυμία 

Προμηθευτή 

ΑΦΜ 

προμηθευτή

Αρ. 

Παραστατικού Κόστος

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

* Στην περίπτωση Κοινοχρήστων παρεμβάσεων, η στήλη «Ονομ/νυμο Ιδιοκτήτη» παραμένει κενή. 

Το πλήθος των γραμμών ανά υποκατηγορία προσαρμόζεται βάσει του πλήθους των παραστατικών δαπανών.  
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ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 

 

α. Τα υλικά /συστήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση των ανωτέρω 

παρεμβάσεων πληρούν τις προδιαγραφές του προγράμματος και τις ελάχιστες απαιτήσεις 

του Κ.ΕΝ.ΑΚ.  

β. Οι ποσότητες του πίνακα ανταποκρίνονται πλήρως στο υλοποιηθέν έργο  

γ. Ειδική αιτιολόγηση για την υποκατηγορία 1.Δ. «Μόνο υαλοπίνακες (Χωρίς 

αντικατάσταση πλαισίου)»: 

Το συνολικό U κουφώματος που επιτυγχάνεται με το υλικό που τοποθετήθηκε είναι: 

…………………………………………………..W/(m2 . K.) 

δ. (Συμπληρώνεται μόνο για επιθεώρηση κτηρίου, όχι κτηριακής μονάδας) 

Για εγκατάσταση συστήματος λέβητα-καυστήρα άνω των 20 kW: Η ισχύς του συστήματος 

…… kW που εγκαταστάθηκε δεν είναι μεγαλύτερη της ισχύος ………kW που προκύπτει βάσει 

της σχέσης 4.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017 (Pgen) ή της μελέτης εφαρμογής θέρμανσης 

του κτηρίου, συνυπολογιζόμενου/ μη συνυπολογιζόμενου (διαγράψτε) του θερμικού 

φορτίου για ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ). 

 

ε. Η Υπολογιζόμενη Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας βάσει του ανωτέρω ΠΕΑ 

είναι ……………………… (kWh/m2), η αντίστοιχη ενεργειακή κατηγορία……………, ενώ η 

εξοικονόμηση ενέργειας είναι ……% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2). 

 

στ. Το έργο που υλοποιήθηκε αφορά (έκδοση οικοδομικής άδειας με αριθμό: ….………….….) 

/ δεν αφορά σε ριζική ανακαίνιση του κτηρίου - κτηριακής μονάδας (διαγράψτε). 

 

ζ. (Σε περίπτωση εγκατάστασης συστήματος θέρμανσης:) Ο ταμιευτήρας αποθήκευσης του 

ΖΝΧ είναι/δεν είναι (διαγράψτε) ενσωματωμένος στο σύστημα θέρμανσης. 

 

 

 
Ο Ωφελούμενος ή εκπρόσωπος ιδιοκτητών Ο  Ενεργειακός Επιθεωρητής 

[Υπογραφή] [Υπογραφή] 

[Ονοματεπώνυμο] [Σφραγίδα] 
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Οδηγίες καταχώρησης στοιχείων 
 

1. Ελέγχεται ότι το Έντυπο έχει υπογραφεί από τον αιτούντα ή τον εκπρόσωπο 

ιδιοκτητών και τον Ενεργειακό Επιθεωρητή. 

2. Από τα συνημμένα παραστατικά δαπανών των προμηθευτών/ αναδόχων 

ελέγχονται τα κόστη που έχουν καταχωρηθεί στον πίνακα του παρόντος 

Εντύπου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


