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Σήμερα

…………… στην γενική συνέλευση των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας επί της

οδού……………………….

αρ.

……

του

δήμου…………………………..

όλοι

οι

συνιδιοκτήτες

αποφασίζουμε την πραγματοποίηση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης στο πλαίσιο
του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», όπως αυτές αναφέρονται στο «Έντυπο
Πρότασης Παρεμβάσεων» βάσει του ΠΕΑ …………………….. και με τον επιμερισμό του
κόστους

που

αναφέρεται

στο

ηλεκτρονικό

«Έντυπο

Επιμερισμού

κόστους

βάσει

προσφορών ανά διαμέρισμα σε πολυκατοικία».
Οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων που θα υποβάλλουμε αίτηση στο Πρόγραμμα και θα
λάβουμε ενίσχυση, καθώς και οι ιδιοκτήτες κατοικίας που δεν επιθυμούμε να υποβάλλουμε
αίτηση,

θα

συμμετέχουμε

με

ίδια

κεφάλαια

στην

υλοποίηση

των

δηλωθεισών

παρεμβάσεων, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση που επιλέξουμε την κάλυψη
των ιδίων κεφαλαίων με δάνειο η αίτηση για τη λήψη δανείου θα

γίνει

στο

χρηματοπιστωτικό οργανισμό ………………………………………………………...
Δηλώνουμε ότι θα χρησιμοποιηθεί/δεν θα χρησιμοποιηθεί (διαγράφεται αναλόγως)
Σύμβουλος έργου στα πλαίσια του προγράμματος.
Εκπρόσωπος της ανωτέρω πολυκατοικίας για την αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα
ορίζεται ο/η ……………………………………………………………… με ΑΦΜ……………………… ο οποίος και
εξουσιοδοτείται με το παρόν πρακτικό να υποβάλει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και
δικαιολογητικά τόσο κατά την αίτηση και υπαγωγή στο πρόγραμμα όσο και την
ολοκλήρωση του, και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους του προγράμματος.
Τέλος, όλοι οι ιδιοκτήτες αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα ότι σε περίπτωση απόρριψης της
ατομικής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα (καθώς και ανάκλησης απόφασης υπαγωγής
κατά το στάδιο αποδοχής της απόφασης υπαγωγής/ υπογραφής της δανειακής σύμβασης):
α) απορρίπτεται το σύνολο των αιτήσεων, β) οι λόγοι της απόρριψης θα κοινοποιηθούν και
στον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και γ) για να υπαχθεί η πολυκατοικία θα πρέπει οι
ιδιοκτήτες των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί να συμμετάσχουν στο έργο με ίδια
κεφάλαια κατόπιν υποβολής νέας αίτησης από το σύνολο των ιδιοκτητών.
Οι Συνιδιοκτήτες
(υπογραφή όλων των συνιδιοκτητών)
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