ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο
ΑΙΤΗΤΗΣ ΣΤΗΝ Α.Η.Κ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ NET- METERING 3KW
1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση της Α.Η.Κ για Net-Metering (αιτητής
πρέπει να είναι το άτομο που είναι στο όνομα του ο λογαριασμός ρεύματος)
2. Αντίγραφο κατάστασης της τελευταίας δωδεκάμηνης κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας της συγκεκριμένης κατοικίας (το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της ΑΗΚ
προμηθεύει τις σχετικές πληροφορίες κατανάλωσης χωρίς καθυστέρηση)
ή τους τελευταίους έξι λογαριασμούς ρεύματος
3. Αντίγραφο ενός πρόσφατου λογαριασμού της Αρχής Ηλεκτρισμού (εντός του
2013) στο όνομα του αιτητή που να αφορά την οικιστική μονάδα στην οποία θα γίνει η
εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού συστήματος. Σε περίπτωση που θα προσκομίσετε
τους τελευταίους έξι λογαριασμούς ρεύματος δεν χρειάζεται.
4. Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας της κατοικίας στην οροφή της οποίας θα
τοποθετηθεί το σύστημα ή δίπλα από την οποία θα τοποθετηθεί το σύστημα.
ή
Αντίγραφο Τίτλου ιδιοκτησίας του οικοπέδου ΚΑΙ άδεια οικοδομής
Εάν το τεμάχιο ανήκει σε πάνω από ένα άτομα χρειάζεται να παρουσιαστούν αντίγραφα από
όλα τα μερίδια του τίτλου ιδιοκτησίας και να υπάρχει συγκατάθεση των υπόλοιπων
συνιδιοκτητών.
(π.χ Εάν ο αιτητής κατέχει το ¼ μερίδιο από το οικόπεδο που είναι κτισμένη η κατοικία
του και τα άλλα 3/4 ανήκουν σε άλλα άτομα (1/4+2/4) θα πρέπει να προσκομιστούν
αντίγραφα και των δικών τους τίτλων και να δοθεί η συγκατάθεση τους)
5. Συγκατάθεση ιδιοκτητών για την πραγματοποίηση της εν λόγω εγκατάστασης
6. Τοπογραφικό σχέδιο του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται η υφιστάμενη οικία
7. Ενυπόγραφη βεβαίωση χρήσης οικιστικής μονάδας ότι το υποστατικό για το οποίο
υποβάλλεται η αίτηση χρησιμοποιείται ως μόνιμη πρώτη κατοικία
8. Βεβαίωση Μόνιμης Διαμονής (μόνο για αιτητές που δεν έχουν Κυπριακή
Υπηκοότητα).
9. Φωτογραφίες του χώρου εγκατάστασης (ΜΟΝΟ αν δεν προηγήθηκε επίσκεψη από
τεχνικό μας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΗΚ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΠΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 297.50 ΕΥΡΩ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.ΠΑ.

