
 

 

ΑΙΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

ΓΙΑ  ΗΛΕΚΣΡΟΔΟΣΟΤΜΕΝΑ & ΜΗ  ΑΚΙΝΗΣΑ  

 

    Ωο ηδηνθηήηεο ηνπ πην θάησ αλαθεξνκέλνπ αθηλήηνπ , κε αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο  ηνπ Ν1599/86, 

δειώλσ ηα πην θάησζη ζηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ Σειώλ Καζαξηόηεηαο, Ζιεθηξνθσηηζκνύ θαη Σέινπο  Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 

 

ΠΡΟ:   ΔΗΜΟ ΔΙΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 

 

Παπακαλώ όπωρ μος σοπηγήζεηε βεβαίωζη 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  

11 Διόπθυζη Δ/νζηρ Ακινήηος   

12 Διόπθυζη/αλλαγή  ζηοισείυν ιδιοκηήηη   

13 Άλλο :  

 
 

     ΑΡΙΘΜΟ  ΠΑΡΟΥΗ                
 

ΣΟΙΥΕΙΑ  ΑΚΙΝΗΣΟΤ                                      

     ΟΓΟ  : ………….…………………..……………..………ΑΡΙΘΜΟ ……………ΓΗΜ.  ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ  ………………………..…….…………….....…  

      ΟΙΚΟΓ. ΣΔΣΡ.: …………..      ΑΡ. ΟΙΚΟΠ. : …..………..       ΔΜΒΑΓΟΝ ΟΙΚΟΠΔΓΟΤ : …..……..……..(Τ.Μ)         

                                                                   

ΔΗΓΟ ΥΡΖΖ ΚΣΗΜΑΣΩΝ Σ.Μ ΟΡΟΦΟ ΖΛ/ΜΔΝΟ 

ή ΜΖ 
ΕΣΟ 

ΚΑΣΑΚΕΤΗ 
ΟΗΚ. ΑΓΔΗΑ – ΓΖΛΩΖ 

ΑΤΘΑΗΡΔΣΟΤ 

      

      

      

      

      

      

                                                                                                                            

ΣΟΙΥΕΙΑ  ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ – ΥΡΗΣΗ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ              

     

   ΔΠΩΝΤΜΟ/ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ………………………..……….……...…………….…..………………………………………………………………………….. 
 
   ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ : ……..……………….……………………….………ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ …………………………………..………………………………….   
  
   ΚΑΣΟΙΚΟ/ΔΓΡΑ : ………………………….…….… ΟΓΟ :…………………..………....……………..……ΑΡ.….…….….…… Σ. Κ.:……….…….….  
   

ΑΦΜ: 
 

Γ.Ο.Τ. ΑΡ.ΣΑΤΣ. ΣΗΛ.-ΚΙΝ. 

 

Αρ. Φακέλοσ Τπηρεζίας : Αρ. πρωη.:  

                        



 

 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ  ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ                                            ΠΟΟΣΟ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ:  

   ΔΠΩΝΤΜΟ/ΔΠΩΝΤΜΙΑ: …………………………………………………………………....……….……...…………….…..……………………..…… 
   
    ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ  ……..……………………………..………………ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ…………………………………………………………………….   
  
   ΚΑΣΟΙΚΟ/ΔΓΡΑ : ………………………….…….… ΟΓΟ :…………………..………....……………..……ΑΡ.….…….….…… Σ. Κ.:……….…  
  

ΑΦΜ: 
 

Γ.Ο.Τ. ΑΡ.ΣΑΤΣ. ΣΗΛ.-ΚΙΝ. 

 

 

ΤΝΔΙΟΚΣΗΣΕ  (1)                                                                                                    ΠΟΟΣΟ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ:  

    ΔΠΩΝΤΜΟ/ΔΠΩΝΤΜΙΑ: …………………………………………………………………....……….……...…………….…..……………………..…… 
   
    ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ  ……..……………………………..………………ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ…………………………………………………………………….   
  
   ΚΑΣΟΙΚΟ/ΔΓΡΑ : ………………………….…….… ΟΓΟ :…………………..………....……………..……ΑΡ.….…….….…… Σ. Κ.:……….…  
 

ΑΦΜ: 
 

Γ.Ο.Τ. ΑΡ.ΣΑΤΣ. ΣΗΛ.-ΚΙΝ. 

 

  ΤΝΔΙΟΚΣΗΣΕ   (2)                                                                                              ΠΟΟΣΟ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ:  

   ΔΠΩΝΤΜΟ/ΔΠΩΝΤΜΙΑ: …………………………………………………………………....……….……...…………….…..……………………..…… 
   
    ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ  ……..……………………………..………………ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ…………………………………………………………………….   
  
   ΚΑΣΟΙΚΟ/ΔΓΡΑ : ………………………….…….… ΟΓΟ :…………………..………....……………..……ΑΡ.….…….….…… Σ. Κ.:……….…  
 

ΑΦΜ: 
 

Γ.Ο.Τ. ΑΡ.ΣΑΤΣ. ΣΗΛ.-ΚΙΝ. 

 

  ΤΝΔΙΟΚΣΗΣΕ   (3)                                                                                              ΠΟΟΣΟ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ:  

   ΔΠΩΝΤΜΟ/ΔΠΩΝΤΜΙΑ: …………………………………………………………………....……….……...…………….…..……………………..…… 
   
    ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ  ……..……………………………..………………ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ…………………………………………………………………….   
  
   ΚΑΣΟΙΚΟ/ΔΓΡΑ : ………………………….…….… ΟΓΟ :…………………..………....……………..……ΑΡ.….…….….…… Σ. Κ.:……….…  

 

ΑΦΜ: 
 

Γ.Ο.Τ. ΑΡ.ΣΑΤΣ. ΣΗΛ.-ΚΙΝ. 

 

 

Δπιθσμούμε ηην έκδοζη Βεβαίωζης Σέλοσς  Ακίνηηης Περιοσζίας και οι παραπάνω ζσνιδιοκηήηες. ΝΑΙ …... ΟΧΙ..…… 

 

 

ηα ζηνηρεία ηδηνθηήηε σο πξώην όλνκα αλαγξάθεηαη ν αηηώλ έθδνζεο ηεο βεβαίσζεο,  ζε πεξίπησζε πνπ 

επηζπκνύλ  θαη νη ζπληδηνθηήηεο λα επηιερζεί ην ζπγθεθξηκέλν σο άλσ πεδίν.  

 

 



 

 

ΔΗΛΩΝΩ ΤΠΕΤΘΤΝΑ 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. 

ΤΝΑΙΝΩ / ΔΕ ΤΝΑΙΝΩ 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). 

 

                    ΠΛΗΡΕΞΟΤΙΟ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ....................................................  

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ……………...ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ……….. .....  

ΑΡ.ΑΣ.ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ................................................  

Διεύθςνζη* ...................................................................  

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

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

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

           Τπογπαθή Πληπεξούζιος 

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

   Ο/Η  Δηλών/ούζα       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ 

 

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

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

ςπάπσοςν και μη ηλεκηποδοηούμενα κηίζμαηα δηλώνονηαι ζηην ίδια δήλυζη. 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

ΒΔΒΑΗΩΔΗ ΣΑΠ-ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΑΚΗΝΖΣΩΝ 

(ΖΛΔΚΣΡΟΓΟΣΟΤΜΔΝΑ ΚΑΗ ΜΖ) 

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΗΚΑ-ΑΗΣΖΔΗ 

 

 

1 .ΒΔΒΑΗΩΖ ΣΑΠ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΓΗΑ ΔΚΓΟΖ ΜΖ ΟΦΔΗΛΖ ΣΔΛΟΤ ΑΚΗΝΖΣΖ 

ΠΔΡΗΟΤΗΑ  

1. Σπκβόιαην ηδηνθηεζίαο  αθηλήηνπ. Σε πεξίπησζε πνπ δελ αλαγξάθεηαη ην θαζαξό εκβαδόλ 

απαηηείηαη  θάηνςε κε βεβαίσζε Μεραληθνύ (όηαλ πξόθεηηαη γηα εξγνιάβνπο  ή  ηδηνθηήηεο πνπ 

έρνπλ θηίζεη κόλνη ηνπο ην αθίλεην απαηηείηαη εξγνιαβηθό  ή  ζπκβόιαην νηθνπέδνπ θαη  θάηνςε κε 

βεβαίσζε Μεραληθνύ). 

2. Τειεπηαίν εμνθιεκέλν ινγαξηαζκό ξεύκαηνο αθηλήηνπ 

3. Απνδεηθηηθό ΑΦΜ  ηνπ ηδηνθηήηε (ή  ησλ ηδηνθηεηώλ) 

4. Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ ηδηνθηήηε (ή ησλ ηδηνθηεηώλ) 

5. Έθζεζε Μεραληθνύ, γηα όια ηα αθίλεηα (Ν. 3843/2010 , Ν. 4178/2013 , Ν. 4495/2017) 

6. Πιεξεμνύζην ή  εμνπζηνδόηεζε ζεσξεκέλα λόκηκα γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, όηαλ δελ  

πξνζέξρεηαη  ν  ίδηνο ν ηδηνθηήηεο  ή  ζε πεξίπησζε πνιιώλ ζπληδηνθηεηώλ. Γηα ηνπο Δηθεγόξνπο 

αξθεί ε ζθξαγίδα κε ηνλ  Αξηζκό Μεηξώνπ ηνπο.  

7. Ε9 πξόζθαην ηνπ ηδηνθηήηε ( ή ησλ ηδηνθηεηώλ) 

8. Ηιεθηξνληθό κηζζσηήξην , όηαλ ην αθίλεην είλαη κηζζσκέλν. Σηηο πεξηπηώζεηο παιαηώλ κηζζσκάησλ 

θαηαηίζεηαη ζε έληππε κνξθή ην κηζζσηήξην ζπκβόιαην ζεσξεκέλν από αξκόδηα ΔΥΟ 

9. Σε πεξίπησζε ζπληδηνθηεζίαο απαηηείηαη εμνπζηνδόηεζε ζεσξεκέλε λόκηκα γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο ή πιεξεμνύζην ησλ ζπληδ/ησλ, γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηελ παξαιαβή 

ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο θαηά ην πνζνζηό πνπ ηνπο αλαινγεί.     

 

2. ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 

 

Πέξα ησλ αλσηέξσ, επί πιένλ θαηά πεξίπησζε, απαηηνύληαη θαη ηα αθόινπζα  

 

Γηα 1ε  ειεθηξνδόηεζε :   

α) Ηιεθηξνινγηθό ζρέδην κε ηνλ αξηζκό παξνρήο. 

β) Υπεύζπλε δήισζε κε ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ.  

γ) Οηθνδνκηθή άδεηα, όηαλ πξόθεηηαη γηα νηθνδνκή κέρξη επηά (7) εηώλ. 

δ) Σηηο πεξηπηώζεηο παιαηώλ αθηλήησλ (άλσ ησλ  7  εηώλ) πξνεγείηαη δήισζε ηνύ αθηλήηνπ σο κε 

ειεθηξνδνηνύκελν. 

Γηα δηαρσξηζκό : 

α) Ηιεθηξνινγηθά ζρέδηα κε ηηο λέεο παξνρέο. 

β) Κάηνςε κε βεβαίσζε Μεραληθνύ, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην εκβαδόλ θάζε δηαρσξηδόκελνπ 

αθηλήηνπ  

 

Γηα αιιαγή ρξήζεο : 

Ηιεθηξνινγηθό ζρέδην, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη  ε  λέα ρξήζε. 

 

Γηα ειεθηξνδόηεζε θνηλνρξήζησλ νηθνδνκήο : 

α) Ηιεθηξνινγηθό ζρέδην κε ηνλ αξηζκό παξνρήο. 

β) Πίλαθα νηθνδνκήο, ζηνλ νπνίν λα αλαγξάθνληαη αλά όξνθν θαη ζπλνιηθά ηα θνηλόρξεζηα 

ηεηξαγσληθά κέηξα  ηεο νηθνδνκήο. 

 

Γηα ειεθηξνδόηεζε εξγνηαμηαθήο παξνρήο : 

α) Ηιεθηξνινγηθό ζρέδην κε ηνλ αξηζκό παξνρήο. 

β) Οηθνδνκηθή άδεηα. 

γ) Εξγνιαβηθό  ή  ζπκβόιαην  ηδηνθηεζίαο. 

 



 

 

ε πεξίπησζε εηαηξείαο : 

α)Ταπηόηεηα λνκίκνπ εθπξνζώπνπ  

β)Πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο  

 

 

 

Γηθαηνινγεηηθά θιεξνλόκσλ  

 

1.Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΤΠΑΡΞΗ ΔΙΑΘΗΚΗ 

α)Αληίγξαθν δεκνζηεπκέλεο δηαζήθεο 

β)Πηζηνπνηεηηθό πεξί κε δεκνζίεπζεο άιιεο δηαζήθεο 

γ)Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ 

δ)Πξάμε απνδνρήο ηεο δηαζήθεο 

 

2.Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΜΗ ΤΠΑΡΞΗ ΔΙΑΘΗΚΗ(εξ αδιαθέτου κληπονομική διαδοχή) 

α)Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ 

β)Πηζηνπνηεηηθό πιεζηεζηέξσλ ζπγγελώλ 

γ)Πηζηνπνηεηηθό πεξί κε δεκνζίεπζεο δηαζήθεο. 

δ)Πηζηνπνηεηηθό πεξί κε απνπνίεζεο θιεξνλνκηάο ή 

ε)Πξάμε απνδνρήο θιεξνλνκηάο 

 

ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε ζύκθσλα κε ην θιεξνλνκηθό δίθαην ν επηδώλ ζύδπγνο θιεξνλνκεί ην έλα 

ηέηαξην (1/4 ή 25%) επί θάζε πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ηνπ ζαλόληνο ζπδύγνπ ηνπ, αιιά θαη επί ησλ 

ρξεώλ απηνύ, ελώ ηα παηδηά θιεξνλνκνύλ ηα ηξία ηέηαξηα (3/4 ή 75%) ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

θαη ησλ ρξεώλ ηνπ. 

 

 

 

ΖΜΔΗΩΖ 

 

ΟΛΑ  ΣΑ  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ  ΠΡΟΚΟΜΗΕΟΝΣΑΗ  Δ  ΦΩΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΑ 

Δλαιιαθηηθά νη Γεκόηεο κπνξνύλ λα απνζηέιινπλ ηα Αηηήκαηα ηνπο κέζσ  ηεο ειεθηξνληθήο 

δηεύζπλζεο:ddo- tap@dion-olympos.gr κε όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ αληίζηνηρε αίηεζε, 

ςεθηνπνηεκέλα (κε ηε ρξήζε scanner  pdf κνξθή, ΟΥΗ  θσηνγξαθίεο ) 

Οη Αηηήζεηο πνπ δελ ζα ζπλνδεύνληαη από όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζα επηζηξέθνληαη σο 

ειιηπείο 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

   Ο/Η  Δηλών/ούζα       

 


