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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κωδικός αίτησης:

Συµπληρώνεται από το
φορέα υποδοχής και ελέγχου
αιτήσεων

Ηµεροµηνία κατάθεσης
αίτησης:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
περίπτωση πολυκατοικίας)
Επώνυµο:

(ή

εκπροσώπου

ωφελουµένων

σε

Όνοµα:

∆ιεύθυνση κατοικίας:

Οδός

Αριθµός

∆ήµος:

Νοµός:

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

ΤΚ:

Περιφέρεια:

Σταθερό

Κινητό

∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail):
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:

ή Αριθµός ∆ιαβατηρίου:

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
∆ιεύθυνση:

Οδός

Αριθµός

∆ήµος:

Νοµός:

ΤΚ:

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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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
2

Συµπληρώνεται µόνο σε περίπτωση µεµονωµένου διαµερίσµατος ή διαµερισµάτων πολυκατοικίας.
Συµπληρώνεται µόνο σε περίπτωση µεµονωµένου διαµερίσµατος ή διαµερισµάτων πολυκατοικίας.
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