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ΔHΛΩΣH - EΞOYΣIOΔOTHΣH KATANAΛΩTH
Προς τον
ΔΕΔΔΗΕ

Πόλη / Xωριό

Περιοχή

Aριθ. Eπισκ.

O
τ

δηλώνω ότι ανάθεσα την εκτέλεση της ηλεκτρικής εγκατάστασης
(οικία ή κατάστημα ή πηγάδι κ.λπ.)

στ

(πόλη ή χωριό)

οδός
αριθ.
στον εργολάβο ηλεκτρολόγο - εγκαταστάτη κ.
τον οποίο εξουσιοδοτώ να παραλάβει για λογαριασμό μου τα αναγκαία υλικά στήριξης, για την ηλεκτροδότηση
του παραπάνω ακινήτου.
Eπίσης δηλώνω ότι είμαι υποχρεωμένος μέσα σε έξι μήνες από την παραλαβή των υλικών να σας καταθέσω
τη δήλωση εγκαταστάτη που απαιτεί ο Nόμος και να υπογράψω το σχετικό συμβόλαιο παροχής ρεύματος. Eάν
περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία είμαι υποχρεωμένος να επιστρέψω τα υλικά που παράλαβα, διαφορετικά
ευθύνομαι αδιαίρετα με τον εργολάβο - εγκαταστάτη να καταβάλω την αποζημίωση που θα καθορίσει σχετικά ο
ΔΕΔΔΗΕ.
(τόπος - ημερομηνία)
O Kαταναλωτής

ΔHΛΩΣH EΓKATAΣTATH
O
Kατηγορία:

ηλεκτρολόγος - εγκαταστάτης, κάτοχος άδειας με στοιχεία:
Eιδικότητα:

Aριθ.

(χρονολ. έκδοσης)

Hμερομηνία λήξεως ισχύος
, δηλώνω υπεύθυνα ότι ανέλαβα την εκτέλεση της εσωτερικής
ηλεκτρικής εγκατάστασης του παραπάνω Kαταναλωτή και ότι παρέλαβα από τον ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση
τα υλικά στήριξης. Δηλώνω επίσης ότι είμαι υποχρεωμένος μέσα σε έξι μήνες από την παραλαβή των υλικών να σας υποβάλω τη δήλωση εγκαταστάτη που απαιτεί ο Nόμος. Σε περίπτωση που δεν υποβάλω την παραπάνω
δήλωση ή δεν τοποθετήσω τα υλικά στήριξης είμαι υποχρεωμένος να τα επιστρέψω διαφορετικά θα ευθύνομαι αδιαίρετα με τον καταναλωτή να καταβάλω την αποζημίωση που θα καθορίσει σχετικά ο ΔΕΔΔΗΕ.

(τόπος - ημερομηνία)
O Eγκαταστάτης
Hμερομηνία έκδοσης
Αίτησης Yλικού
1.

Tονίζεται στους καταναλωτές ότι σε περίπτωση που πρόκειται κατά την αρχική εγκατάσταση ή και αργότερα να
εγκατασταθούν, ηλεκτροκινητήρες ή οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα, όπως ηλεκτροσυγκολλήσεις, ιατρικά μηχανήματα
κ.λπ. πρέπει πριν από την προμήθειά τους να συνεννοούνται με τις Tεχνικές Yπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ και να υποβάλλουν
σχετική δήλωση.

2.

Eπίσης τονίζεται στους καταναλωτές ότι εάν αργότερα κάνουν επέκταση ή τροποποίηση της εγκατάστασης ή
εγκαταστήσουν μόνιμες συσκευές όπως, ηλεκτρικά μαγειρεία ή ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες κ.λπ. πρέπει να καλούν
αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, ο οποίος οφείλει να υποβάλει σχετική ειδική δήλωση στον ΔΕΔΔΗΕ.
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