
 

 

ΑΙΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

 

    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 Σειώλ Καζαρηόηεηας, Ζιεθηροθφηηζκού θαη Σέιοσς  Αθίλεηες Περηοσζίας 

 

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 / ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΙΟΤ  : ……………..……..……..(Τ.Μ)         

                                                                   

ΔΗΓΟ ΥΡΖΖ ΚΣΗΜΑΣΩΝ Σ.Μ ΟΡΟΦΟ ΖΛ/ΜΔΝΟ 

ή ΜΖ 
ΕΣΟ 

ΚΑΣΑΚΕΤΗ 
ΟΗΚ. ΑΓΔΗΑ – ΓΖΛΩΖ 

ΑΤΘΑΗΡΔΣΟΤ 

      

      

      

      

      

      

                                                                                                                            

ΣΟΙΥΕΙΑ  ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ  

     

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

ΑΦΜ: 
 

Γ.Ο.Τ. ΑΡ.ΣΑΤΣ. ΣΗΛ.-ΚΙΝ. 

 

 

 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 ζηοητεία ηδηοθηήηε φς πρώηο όλοκα αλαγράθεηαη ο αηηώλ έθδοζες ηες βεβαίφζες,  ζε περίπηφζε ποσ 

επηζσκούλ  θαη οη ζσληδηοθηήηες λα επηιετζεί ηο ζσγθεθρηκέλο φς άλφ πεδίο.  

 

 

 



 

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* ...................................................................  

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

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

           Τπογπαθή Πληπεξούζιος 

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

   Ο/Η  Δηλών/ούζα       

  

 

 

 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ 

 

 

Η παπούζα Δήλωζη ζςμπληπώνεηαι από ηοςρ ιδιοκηήηερ ακινήηων 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 δήλωζη. 

Εάν ενηόρ ηος οικοπέδος ςπάπσοςν πεπιζζόηεπερ από 1 ηλεκηποδοηούμενερ παποσέρ ηος 

ιδίος ιδιοκηήηη, ηόηε ζςμπληπώνεηαι ξεσωπιζηή δήλωζη 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 ενζωμαηωθούν ηα ηεηπαγωνικά  για ηον 

ςπολογιζμό ηος Σέλοςρ Ακίνηηηρ Πεπιοςζίαρ. 

 

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

ωρ ελλιπήρ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 

 

1 .ΒΔΒΑΗΩΖ ΣΑΠ 

 

1. Σςμβόλαιο ιδιοκηηζίαρ ακινήηος.  

2. Τελεςηαίο εξοθλημένο λογαπιαζμό πεύμαηορ ακινήηος. ( εάλ είλαη ειεθηροδοηούκελο) 

3. Φυηοανηίγπαθο αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ ηος ιδιοκηήηη ή ιδιοκηηηών 

4. Έκθεζη Μησανικού, για όλα ηα ακίνηηα. (Ν. 3843/2010 , Ν. 4178/2013 , Ν. 4495/2017) 

5. Πληπεξούζιο ή  εξοςζιοδόηηζη θευπημένα νόμιμα για ηο γνήζιο ηηρ ςπογπαθήρ, όηαν δεν  

πποζέπσεηαι  ο  ίδιορ ο ιδιοκηήηηρ  ή  ζε πεπίπηυζη πολλών ζςνιδιοκηηηών. 

Για ηοςρ Δικηγόποςρ απκεί η ζθπαγίδα με ηον  Απιθμό Μηηπώος ηοςρ.  

6. Σε πεπίπηυζη ζςνιδιοκηηζίαρ απαιηείηαι εξοςζιοδόηηζη θευπημένη νόμιμα για ηο γνήζιο ηηρ 

ςπογπαθήρ ή πληπεξούζιο ηυν ζςνιδ/ηυν, για ηην ςποβολή ηυν δικαιολογηηικών, ηη ηποποποίηζη 

ζηοισείυν ηος ακινήηος καθώρ και ηη καηαβολή ηςσών σπεώζευν πος πποκύτοςν.  

7. Σε πεπίπηυζη εηαιπείαρ ηαςηόηηηα νομίμος εκπποζώπος και πιζηοποιηηικό ιζσύοςζαρ 

εκπποζώπηζηρ. 

 

2. ΓΗΟΡΘΩΖ Σ.Μ  ΑΚΗΝΖΣΟΤ 

 

1. Σςμβόλαιο ιδιοκηηζίαρ  

2. Φυηοανηίγπαθο αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ ηος ιδιοκηήηη ή ιδιοκηηηών 

3. Τελεςηαίο εξοθλημένο λογαπιαζμό πεύμαηορ ακινήηος. ( εάλ είλαη ειεθηροδοηούκελο) 

4. Έκθεζη Μησανικού, για όλα ηα ακίνηηα. (Ν. 3843/2010 , Ν. 4178/2013 , Ν. 4495/2017) 

5. Σε πεπίπηυζη ζςνιδιοκηηζίαρ απαιηείηαι εξοςζιοδόηηζη θευπημένη νόμιμα για ηο γνήζιο 

ηηρ ςπογπαθήρ ή πληπεξούζιο ηυν ζςνιδ/ηυν, για ηην ςποβολή ηυν δικαιολογηηικών, ηη 

ηποποποίηζη ζηοισείυν ηος ακινήηος καθώρ και ηη καηαβολή ηςσών σπεώζευν πος 

πποκύτοςν 

6. Σε πεπίπηυζη εηαιπείαρ ηαςηόηηηα νομίμος εκπποζώπος και πιζηοποιηηικό ιζσύοςζαρ 

εκπποζώπηζηρ. 

 

3. ΠΡΩΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΓΟΣΖΖ  

 

1. Οικοδομική άδεια  

2. Υπεύθςνη δήλυζη με ηην ημεπομηνία ολοκλήπυζηρ ηος έπγος.  

3. Φυηοανηίγπαθο αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ ιδιοκηήηη ή ιδιοκηηηών  

4. Φυηοανηίγπαθο ηαςηόηηηαρ  και ΑΦΜ  ηος καηαναλυηή. 

5. Απιθμόρ παποσήρ από ΔΕΔΔΗΕ. 

6. Σε πεπίπηυζη εηαιπείαρ ηαςηόηηηα νομίμος εκπποζώπος και πιζηοποιηηικό ιζσύοςζαρ 

εκπποζώπηζηρ  

7. Σε πεπίπηυζη ζςνιδιοκηηζίαρ απαιηείηαι εξοςζιοδόηηζη θευπημένη νόμιμα για ηο γνήζιο 

ηηρ ςπογπαθήρ ή πληπεξούζιο ηυν ζςνιδ/ηυν, για ηην ςποβολή ηυν δικαιολογηηικών, ηη 

ηποποποίηζη ζηοισείυν ηος ακινήηος καθώρ και ηη καηαβολή ηςσών σπεώζευν πος 

πποκύτοςν. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΖ ΠΑΡΟΥΖ  

 

1. Σςμβόλαιο ιδιοκηηζίαρ  

2. Οικοδομική άδεια  

3. Φυηοανηίγπαθο αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ ιδιοκηήηη ή ιδιοκηηηών  

4. Φυηοανηίγπαθο ηαςηόηηηαρ  και ΑΦΜ  ηος καηαναλυηή. 

5. Απιθμόρ παποσήρ από ΔΕΔΔΗΕ. 

6. Σε πεπίπηυζη εηαιπείαρ ηαςηόηηηα νομίμος εκπποζώπος και πιζηοποιηηικό ιζσύοςζαρ 

εκπποζώπηζηρ  

 

5.ΖΛΔΚΣΡΟΓΟΣΖΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΖ ΠΑΡΟΥΖ  

 

1. Απιθμόρ κοινόσπηζηηρ παποσήρ από ΔΕΔΔΗΕ  

2. Φυηοανηίγπαθο ηαςηόηηηαρ και ΑΦΜ  ηος καηαναλυηή. 

 

6.ΓΗΑΚΟΠΖ ΖΛΔΚΣΡΟΓΟΣΖΖ  

1.  Διακοπή ηλεκηποδόηηζηρ από ηο πάποσο .  

2. Φυηοανηίγπαθο αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ ιδιοκηήηη ή ιδιοκηηηών  

3. Τελεςηαίο εξοθλημένο λογαπιαζμό πεύμαηορ. 

 

 

Γηθαηοιογεηηθά θιερολόκφλ  

 

 

1.Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΤΠΑΡΞΗ ΔΙΑΘΗΚΗ 

α)Ληξιαπσική ππάξη θανάηος 

β)Ππάξη αποδοσήρ ηηρ διαθήκηρ 

 

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

α)Ληξιαπσική ππάξη θανάηος 

β)Πιζηοποιηηικό πληζιεζηέπυν ζςγγενών 

γ)Πιζηοποιηηικό πεπί μη δημοζίεςζηρ διαθήκηρ. 

δ)Πιζηοποιηηικό πεπί μη αποποίηζηρ κληπονομιάρ  

ε)Ππάξη αποδοσήρ κληπονομιάρ 

 

ηελ αλφηέρφ περίπηφζε ζύκθφλα κε ηο θιερολοκηθό δίθαηο ο επηδώλ ζύδσγος θιερολοκεί ηο έλα 

ηέηαρηο (1/4 ή 25%) επί θάζε περηοσζηαθού ζηοητείοσ ηοσ ζαλόληος ζσδύγοσ ηοσ, αιιά θαη επί ηφλ 

τρεώλ ασηού, ελώ ηα παηδηά θιερολοκούλ ηα ηρία ηέηαρηα (3/4 ή 75%) ηφλ περηοσζηαθώλ ζηοητείφλ 

θαη ηφλ τρεώλ ηοσ. 

ΖΜΔΗΩΖ 

 

ΟΛΑ  ΣΑ  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ  ΠΡΟΚΟΜΗΕΟΝΣΑΗ  Δ  ΦΩΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΑ 

Δλαιιαθηηθά οη Γεκόηες κπορούλ λα αποζηέιιοσλ ηα Αηηήκαηα ηοσς κέζφ  ηες ειεθηροληθής 

δηεύζσλζες:ddo-tap@dion-olympos.gr κε όια ηα δηθαηοιογεηηθά θαη ηελ αληίζηοητε αίηεζε, 

υεθηοποηεκέλα (κε ηε τρήζε scanner  pdf κορθή, ΟΥΗ  θφηογραθίες ) 

Οη Αηηήζεης ποσ δελ ζα ζσλοδεύοληαη από όια ηα απαραίηεηα δηθαηοιογεηηθά ζα επηζηρέθοληαη φς 

ειιηπείς 
 

 

 

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

   Ο/Η  Δηλών/ούζα       

 


