
 

 

ΑΙΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

ΓΙΑ  ΗΛΕΚΣΡΟΔΟΣΟΤΜΕΝΑ & ΜΗ  ΑΚΙΝΗΣΑ  

 

Ως ηδηοθηήηες ηοσ πηο θάηφ αλαθεροκέλοσ αθηλήηοσ , κε αηοκηθή κοσ εσζύλε θαη γλφρίδοληας ηης θσρώζεης  ηοσ Ν1599/86,   

δειώλφ ηα πηο θάηφζη ζηοητεία γηα ηολ σποιογηζκό ηφλ Τειώλ Καζαρηόηεηας, Ηιεθηροθφηηζκού θαη Τέιοσς  Αθίλεηες Περηοσζίας   

 

ΠΡΟ:   ΔΗΜΟ ΔΙΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ                 

Παπακαλώ όπωρ μος σοπηγήζεηε βεβαίωζη ηεηπαγωνικών μέηπων για: 
 
1 Ππώηη ηλεκηποδόηηζη ακινήηος  

2 Διόπθυζη ηεηπαγυνικών μέηπυν ακινήηος  

3 Μη οθειλήρ ΤΑΠ  

4 Σςνένυζη ακινήηυν  

5 Αλλαγή σπήζηρ ακινήηος  

6 Επαναζύνδεζη πεύμαηορ ακινήηος  

7 Ηλεκηποδόηηζη κοινοσπήζηυν οικοδομήρ  

8 Ηλεκηποδόηηζη επγοηαξιακήρ παποσήρ  

9 Διασυπιζμό ακινήηος  

10 Διακοπή ηλεκηποδόηηζηρ  

 
 

     ΑΡΙΘΜΟ  ΠΑΡΟΥΗ                
 
 

ΣΟΙΥΕΙΑ  ΑΚΙΝΗΣΟΤ                                      

     ΟΓΟ  : …………………………………………………………….…… ΑΡ :…………...……...…  ΟΙΚΟΓ. ΣΔΣΡ.: ………….….....      ΑΡ. ΟΙΚΟΠ. : …..………..    

    ΔΜΒΑΓΟΝ ΟΙΚΟΠΔΓΟΤ : …..………..                                                                                  

ΕΙΔΟ ΥΡΗΗ ΚΣΙΜΑΣΩΝ Σ.Μ ΟΡΟΦΟ ΗΛΕΚΣΡ/ΜΕΝΟ 

ή ΜΗ 
ΕΣΟ 

ΚΑΣΑΚΕΤΗ 
ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑ – ΔΗΛΩΗ 

ΑΤΘΑΙΡΕΣΟΤ 

      

      

      

      

                                                                                                                            

 

ΣΟΙΥΕΙΑ  ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ – ΥΡΗΣΗ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ                          

   ΔΠΩΝΤΜΟ/ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ………………………..……….……...…………….…..……………………..……ΟΝ. ΠΑΣΔΡΑ : ……..………………………   
  
   ΚΑΣΟΙΚΟ/ΔΓΡΑ : ………………………….…….… ΟΓΟ :…………………..………....……………..……ΑΡ.….…….….…… Σ. Κ.:……….…….….  
   

ΑΦΜ: 
 

Γ.Ο.Τ. ΑΡ.ΣΑΤΣ. ΣΗΛ.-ΚΙΝ. 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ  ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ  (ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΗ )                                            ΠΟΟΣΟ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ:  

   ΔΠΩΝΤΜΟ/ΔΠΩΝΤΜΙΑ: …………………………..……….……...…………….…..……………………..……ΟΝ. ΠΑΣΔΡΑ : ……..………………………   
  
   ΚΑΣΟΙΚΟ/ΔΓΡΑ : ………………………….…….… ΟΓΟ :…………………..………....……………..……ΑΡ.….…….….…… Σ. Κ.:……….…….….  
  

ΑΦΜ: 
 

Γ.Ο.Τ. ΑΡ.ΣΑΤΣ. ΣΗΛ.-ΚΙΝ. 

 

 

 

Αρ. Φακέλοσ Τπηρεσίας : Αρ. πρωτ.:  

                        



 

 
 

 

ΤΝΔΙΟΚΣΗΣΕ                                                                                                  ΠΟΟΣΟ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ:  

   ΔΠΩΝΤΜΟ/: …………………………..……….……...…………….…..……………………..……ΟΝ. ΠΑΣΔΡΑ : ……..………………………   
  
   ΚΑΣΟΙΚΟ/ΔΓΡΑ : ………………………….…….… ΟΓΟ :…………………..………....……………..……ΑΡ.….…….….…… Σ. Κ.:……….…….….  
  

ΑΦΜ: 
 

Γ.Ο.Τ. ΑΡ.ΣΑΤΣ. ΣΗΛ.-ΚΙΝ. 

 

  ΤΝΔΙΟΚΣΗΣΕ                                                                                                 ΠΟΟΣΟ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ:  

   ΔΠΩΝΤΜΟ/: …………………………..……….……...…………….…..……………………..……ΟΝ. ΠΑΣΔΡΑ : ……..………………………   
  
   ΚΑΣΟΙΚΟ/ΔΓΡΑ : ………………………….…….… ΟΓΟ :…………………..………....……………..……ΑΡ.….…….….…… Σ. Κ.:……….…….….  
  

ΑΦΜ: 
 

Γ.Ο.Τ. ΑΡ.ΣΑΤΣ. ΣΗΛ.-ΚΙΝ. 

 

 

 

ΓΖΛΩΝΩ ΤΠΔΤΘΤΝΑ βάζει ηος Ν. 1599/1986, όηι ηα ζηοισεία πος δηλώνω είναι αληθή και ακπιβή. Αποδέσομαι 

οποιονδήποηε έλεγσο ή/και αςηοτία ζηο ακίνηηο από ηιρ Υπηπεζίερ ηος Δήμος ή/και μεικηά κλιμάκια ζηα οποία ζςμμεηέσοςν. 

ΤΝΑΗΝΩ / ΓΔ ΤΝΑΗΝΩ ζηη μέζυ ηλεκηπονικού ηασςδπομείος, ηηλεθώνος ή sms,επικοινυνία μος με ηο εν λόγυ Τμήμα ηος 
Δήμος. 

ημείωζη: έσεηε δικαίωμα ανάκληζηρ ανά πάζα ζηιγμή ηηρ ζςγκαηάθεζηρ-ζςναίνεζηρ πος δίνεηε, σωπίρ να θισθεί η νομιμόηηηα ηηρ 
επεξεπγαζίαρ πος βαζίζθηκε ζηη ζςγκαηάθεζη ππο ηηρ ανάκληζήρ ηηρ (άπθπο 7.3 ΓενΚαν). 

 

ΠΛΖΡΔΞΟΤΗΟ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ....................................................  

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ...............................................................  

ΑΡ. ΑΣΤΝ. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ .........................................  

Γιεύθςνζη* ...................................................................  

Σ.Κ. ................................................................................  

Πόλη .............................................................................  

Σηλέθωνο*: ..........................................................  

           Τπογπαθή Πληπεξούζιος 

  …..… / ….... / 202..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

     Ο/Ζ  Γηλών/ούζα       

  

 

 

 

 

 

 

ΔΠΗΛΔΞΣΔ ΜΔ ΠΟΗΟ ΣΡΟΠΟ ΘΔΛΔΣΔ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΔΣΔ ΣΖΝ ΑΠΑΝΣΖΖ ΣΖ ΑΗΣΖΖ Α  

1. Να ηην παπαλάβεηε ο ίδιορ από ηην ςπηπεζία :  

2. Να ηην παπαλάβει ο εξοςζιοδοηημένορ εκππόζυπορ ζαρ: 

3. Να αποζηαλεί ηλεκηπονικά ζηη διεύθςνζη :  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΟΜΗΕΟΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 
 

 

Ζ πποζκόμιζη από ηον ιδιοκηήηη ηηρ Αίηηζηρ – Τπεύθςνηρ Γήλωζηρ θα 

ζςνοδεύεηαι από ηα κάηωθι δικαιολογηηικά: 

1. ςμβόλαιο ιδιοκηηζίαρ  αθηλήηοσ. Σε περίπηφζε ποσ δελ αλαγράθεηαη ηο θαζαρό εκβαδόλ 

απαηηείηαη  θάηουε κε βεβαίφζε Μεταληθού (όηαλ πρόθεηηαη γηα εργοιάβοσς  ή  ηδηοθηήηες ποσ 

έτοσλ θηίζεη κόλοη ηοσς ηο αθίλεηο  απαηηείηαη εργοιαβηθό  ή  ζσκβόιαηο οηθοπέδοσ θαη  θάηουε κε 

βεβαίφζε Μεταληθού). 

2. Ππόζθαηο εξοθλημένο  λογαπιαζμό πεύμαηορ αθηλήηοσ (θαη οη δύο όυεης) 

3. Αποδεικηικό ΑΦΜ  ηοσ ηδηοθηήηε (ή  ηφλ ηδηοθηεηώλ) 

4. Φωηοανηίγπαθο αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ ηοσ ηδηοθηήηε (ή ηφλ ηδηοθηεηώλ) 

5. Έκθεζη Μησανικού, γηα ηης περηπηώζεης ηαθηοποίεζες τώρφλ (Ν. 3843/2010 , Ν. 4178/2013 , Ν. 

4495/2017) 

6. Ζλεκηπονικό μιζθωηήπιο , όηαλ ηο αθίλεηο είλαη κηζζφκέλο. Σηης περηπηώζεης παιαηώλ κηζζφκάηφλ  

θαηαηίζεηαη ζε ένηςπη μοπθή ηο μιζθωηήπιο ζςμβόλαιο θεωπημένο από απμόδια ΓΟΤ  

7. Πληπεξούζιο ή  εξοςζιοδόηηζη θεωπημένα νόμιμα για ηο γνήζιο ηηρ ςπογπαθήρ, όηαλ δελ  

προζέρτεηαη  ο  ίδηος ο ηδηοθηήηες  ή  ζε περίπηφζε ποιιώλ ζσληδηοθηεηώλ. Γηα ηούς Δηθεγόροσς 

αρθεί  ε ζθραγίδα κε ηολ  Αρηζκό Μεηρώοσ ηοσς. 

8. Δ9 (ππόζθαηο) 
 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ 

 
Η παπούζα Δήλυζη ζςμπληπώνεηαι από ηοςρ ιδιοκηήηερ ακινήηυν και αθοπά μια (1) Δήλυζη για κάθε 

ηλεκηποδοηούμενη παποσή. Αν ενηόρ ηος οικοπέδος εκηόρ από ηο ηλεκηποδοηούμενο ακίνηηο, 

ςπάπσοςν και μη ηλεκηποδοηούμενα κηίζμαηα δηλώνονηαι ζηην ίδια δήλυζη για ηην εκ μέποςρ ηος 

Δήμος ενζυμάηυζη ηος αναλογούνηορ Τέλοςρ Ακίνηηηρ Πεπιοςζίαρ ζηο λογαπιαζμό ηλεκηπικήρ 

ενέπγειαρ ππορ αποθςγή ζύνηαξηρ εηήζιυν καηαλόγυν με ζηόσο ηην εξςπηπέηηζη ηυν πολιηών. 

Εάν ενηόρ ηος οικοπέδος ςπάπσοςν πεπιζζόηεπερ από 1 ηλεκηποδοηούμενερ παποσέρ ηος ιδίος 

ιδιοκηήηη, ηόηε ζςμπληπώνεηαι ξεσυπιζηή δήλυζη για κάθε μία παποσή. Επίζηρ εάν ενηόρ ηος 

οικοπέδος αςηού, ςπάπσοςν και μη ηλεκηποδοηούμενα κηίζμα, ηόηε να επιλεγεί από ηοςρ ιδιοκηήηερ ζε 

ποια ή ποιερ παποσέρ να ενζυμαηυθούν ηα ηεηπαγυνικά  για ηον ςπολογιζμό ηος Τέλοςρ Ακίνηηηρ 

Πεπιοςζίαρ. 

 

Οι αιηήζειρ πος δεν θα ζςνοδεύονηαι από όλα ηα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά θα επιζηπέθονηαι 

ωρ ελλιπήρ. 

 

 

 

 


