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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δικαιολογητικά για την αίτηση σύνδεσης φωτοβολταϊκού συστήματος από αυτοπαραγωγό με ενεργειακό
συμψηφισμό στο δίκτυο ΧΤ
(Net metering)
Ισχύει για όλους :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ φωτοτυπία και από τις δύο πλευρές.
Τοπογραφικό για κτήρια εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού.
Τίτλος κυριότητας (διευκρίνηση σελ. 2)
Άδεια οικοδομής
Πιστοποιητικό μεταγραφής από το υποθηκοφυλακείο.
Φωτοτυπία ταυτότητας και ΑΦΜ.
Διεύθυνση κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας.

Επιπλέον :
 Για εταιρία ΑΕ :
 Προκειμένου για νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς
ή άλλου δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας, τα νομιμοποιητικά
έγγραφα (ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης, ή αντίγραφο καταστατικού, με τυχόν
τροποποιήσεις)
 Νομιμοποιητικά έγγραφα εφόσον ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο (εάν δεν έχουν ήδη
υποβληθεί)
 Για εταιρία ΟΕ :
 Καταστατικό εταιρίας
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ΤΙΤΛΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α.)Γ ια εγκατάσταση του συστήματος αυτοπαραγωγής σε ιδιόκτητο χώρο από τον κύριο του χώρου αυτού :
Τίτλος κυριότητας (αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού μεταγραφής της στο
υποθηκοφυλακείο) του ακινήτου που αντιστοιχεί στην εγκατάσταση κατανάλωσης εφόσον ταυτίζεται με το
χώρο εγκατάστασης του συστήματος.
Β.)Για εγκατάσταση του συστήματος σε ιδιόκτητο χώρο από άλλον , πλην του ιδιοκτήτη, έχοντα τη νόμιμη
χρήση του χώρου .
- Αποδεικτικό νόμιμης χρήσης (αντίγραφο του μισθωτήριου συμβολαίου ή του ιδιωτικού συμφωνητικού
μίσθωσης ή του παραχωρητήριου) μεταξύ του αιτούντος και του ιδιοκτήτη του ακινήτου που αντιστοιχεί
στην εγκατάσταση κατανάλωσης εφόσον ταυτίζεται με το χώρο εγκατάστασης του συστήματος
- Έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου για την εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής.
Γ.)Εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο
- Πρακτικό απόφασης της γενικής συνέλευσης ή έγγραφη συμφωνία του συνόλου των
συνιδιοκτητών του ακινήτου για τη χρήση του χώρου από τον αιτούντα.
- Τίτλος κυριότητας ή αποδεικτικό νόμιμης χρήσης της οριζόντιας ιδιοκτησίας που αντιστοιχεί στην
εγκατάσταση κατανάλωσης του αιτούντα.
Δ.) Για εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος σε όμορο χώρο της εγκατάστασης κατανάλωσης του
αιτούντα
-Τίτλος κυριότητας ή αποδεικτικό νόμιμης χρήσης του ακινήτου της εγκατάστασης κατανάλωσης ως τα (Α)
και (Β) και επιπρόσθετα
- Τίτλος κυριότητας ή αποδεικτικό νόμιμης χρήσης του χώρου εγκατάστασης του συστήματος

Η εταιρία μας σας προσφέρει δωρεάν την σύνταξη του φακέλου με τα δικαιολογητικά για
την αίτηση σύνδεσης φωτοβολταϊκού συστήματος και την κατάθεση του στην ΔΕΗ.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή
να μας επισκεφτείτε στο χώρο μας.
Σας ευχαριστούμε για τον ενδιαφέρον σας και ελπίζουμε σε μια συνεργασία για την
κατασκευή του έργου σας.
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