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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τώρα έχετε μια πραγματική ευκαιρία να αναβαθμίσετε τη ζωή σας, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΑ!
Όσον αφορά το Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον", η εταιρεία Κ.Ο.Μ.ΕΤ Α.Τ.Ε., αποκλειστικός
συνεργάτης της EUROBANK χάρις την ποιότητα και την αξιοπιστία στην παροχή των υπηρεσιών της,
αναλαμβάνει το έργο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας, μειώνοντας στο ελάχιστο
το χρόνο που πρέπει να αφιερώσει κανείς, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Η "Συνολική Υπηρεσία"
παρέχεται στον πελάτη παράλληλα με την υπηρεσία συμβούλου έργου.
Οι παροχές που περιλαμβάνει η " Συνολική Υπηρεσία" είναι:
Α' Επιθεώρηση :
Η Κ.Ο.Μ.ΕΤ ΑΤΕ αναλαμβάνει την εκπόνηση της 1ης ενεργειακής επιθεώρησης της ιδιοκτησίας ή του
κτηρίου, βάσει της οποίας θα καθορισθούν:
•
η ενεργειακή κατηγορία του κτηρίου,
•
οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή
εναλλακτικά η επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 30% της
κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2),
•
η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί βάσει των προτεινόμενων παρεμβάσεων,
•
το αντίστοιχο κόστος των παρεμβάσεων και
•
η έκδοση του 1ου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
Οικονομική Μελέτη
Με την ολοκλήρωση της 1ης ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού, ο
ενδιαφερόμενος σε συνεργασία με τον σύμβουλο έργου της εταιρίας επιλέγει τις παρεμβάσεις που θα
συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα και αναλαμβάνει την:
•
σύνταξη κοστολόγησης σύμφωνα με τις επιλεχθείσες παρεμβάσεις
•
καταγραφή της πρότασης παρεμβάσεων και της σχετικής έκθεσης βάση του ΠΕΑ
•
συμπλήρωση του Έντυπου Πρότασης Παρεμβάσεων (Παράρτημα VII)
Κατασκευή
Η εταιρεία Κ.Ο.Μ.ΕΤ Α.Τ.Ε., χάρις του άρτια στελεχωμένου, τόσο επιστημονικά όσο και τεχνικά,
προσωπικού της και της μακροχρόνιας εμπειρίας της στον χώρο, αναλαμβάνει το σύνολο των εργασιών
που έχουν προκαθοριστεί εκπονώντας:
•
την κατασκευή και την υλοποίηση των παρεμβάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε πελάτη, μέχρι
πλήρους αποπερατώσεως του έργου.
•
έκδοση του συνόλου των παραστατικών και δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την υλοποίηση
και αποπληρωμή των εκτελεσθέντων εργασιών.

+ Η ΚΟΜΕΤ ΑΤΕ, επίσημος συνεργάτης της EUROBANK

για το πρόγραμμα “εξοικονομηση κατ’οικον”,
αναλαμβάνει την εκδοση Π.Ε.Α. και την κατασκευή του συνόλου των προγραμματισμένων εργασιών.

Β' Επιθεώρηση
Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, η Κ.Ο.Μ.ΕΤ ΑΤΕ δρομολογεί την 2ης ενεργειακή επιθεώρηση
σύμφωνα με την οποία:
•
καθορίζεται η νέα ενεργειακή κατηγορία του κτηρίου μετά τις παρεμβάσεις,
•
διαπιστώνεται η επίτευξη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος, δηλαδή η
αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά η ετησία εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2),
•
εκδίδεται το 2ο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)*,
•
καταγράφεται η πιστοποίηση των υλικών και συστημάτων που εφαρμόστηκαν κατά τις
παρεμβάσεις βάσει των σχετικών παραστατικών.
•
συμπληρώνεται και υποβάλλεται το «Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης του
Έργου» (Παράρτημα Χ),
* Το ΠΕΑ έχει διάρκεια ισχύς 10 χρόνια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε χρήση, όπως για
παράδειγμα ενοικίαση η αγοροπωλησία του ακινήτου.
Εκταμίευση¬¬
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών η ΚΟΜΕΤ ΑΤΕ δρομολογεί την επίσπευση της
εκταμίευσης του συνολικού ποσού του δανείου καθώς και την εξόφληση των δαπανών εντός
χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα.

+ Η ΚΟΜΕΤ ΑΤΕ, επίσημος συνεργάτης της EUROBANK

για το πρόγραμμα “εξοικονομηση κατ’οικον”,
αναλαμβάνει την εκδοση Π.Ε.Α. και την κατασκευή του συνόλου των προγραμματισμένων εργασιών.

