
                                                                                       

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

 

1 . ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΠ  / ∆ΙΟΡΘΩΣΗ Τ.Μ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

 

1. Τίτλος κτήσης ακινήτου.  

2. Ε9 ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών.  

3. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο του ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών 

4. Οικοδοµική άδεια και κατόψεις.  

5. Έκθεση Μηχανικού, για όλα τα ακίνητα. (Ν. 3843/2010 , Ν. 4178/2013 , Ν. 4495/2017)  

6. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο και ΑΦΜ  του καταναλωτή.(εάν το ακίνητο 

ηλεκτροδοτείται) 

7. Τελευταίο λογαριασµό ∆ΕΗ ή άλλου παρόχου και αποδεικτικό εξόφλησης. 

8. Μισθωτήριο συµβόλαιο (εφόσον το ακίνητο µισθώνεται)  

9. Σε περίπτωση εταιρείας ταυτότητα νοµίµου εκπροσώπου και πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης. 

10. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρηµένη νόµιµα για το γνήσιο της 

υπογραφής ή πληρεξούσιο των συνιδ/των, για την υποβολή των δικαιολογητικών, τη 

τροποποίηση στοιχείων του ακινήτου καθώς και τη καταβολή τυχών χρεώσεων που προκύψουν.  

11. Πληρεξούσιο ή  εξουσιοδότηση θεωρηµένα νόµιµα για το γνήσιο της υπογραφής, όταν δεν  

προσέρχεται  ο  ίδιος ο ιδιοκτήτης.  

 

  

2 . ΠΡΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ / ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ/ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ    

 

1 Τίτλος κτήσης ακινήτου.  

2 Ε9 ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών.  

3 Οικοδοµική άδεια και κατόψεις. 

4 Έκθεση Μηχανικού, για όλα τα ακίνητα. (Ν. 3843/2010 , Ν. 4178/2013 , Ν. 4495/2017) 

5 Υπεύθυνη δήλωση ως µη ηλεκτροδοτούµενο έως την υποβολή της αίτησης.   

6 Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο  ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών  

7 Μισθωτήριο συµβόλαιο (εφόσον το ακίνητο µισθώνεται)  

8 Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριο και ΑΦΜ  του καταναλωτή. 

9 Σε περίπτωση εταιρείας ταυτότητα νοµίµου εκπροσώπου και πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης  

10 Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρηµένη νόµιµα για το γνήσιο 

της υπογραφής ή πληρεξούσιο των συνιδ/των, για την υποβολή των δικαιολογητικών καθώς 

και τη καταβολή τυχών χρεώσεων που προκύψουν. 

11 Πληρεξούσιο ή  εξουσιοδότηση θεωρηµένα νόµιµα για το γνήσιο της υπογραφής, όταν δεν  

προσέρχεται  ο  ίδιος ο ιδιοκτήτης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 . ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  

 

1. Αριθµός κοινόχρηστης παροχής από ∆Ε∆∆ΗΕ. 

2. Τίτλος κτήσης ακινήτου   

3. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο ιδιοκτήτη. 

4. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριο και ΑΦΜ  του καταναλωτή. 

5. Πίνακα οικοδοµής στον οποίο αναγράφονται ανά όροφο και συνολικά τα κοινόχρηστα 

τετραγωνικά µέτρα της οικοδοµής  

6.  Υπεύθυνη δήλωση ως µη ηλεκτροδοτούµενο έως σήµερα.  

 

 

4.ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

 

1. Τίτλος κτήσης ακινήτου  

2. Οικοδοµική άδεια και κατόψεις. 

3. Έκθεση Μηχανικού, για όλα τα ακίνητα. (Ν. 3843/2010 , Ν. 4178/2013 , Ν. 4495/2017) 

4. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών  

5. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριο και ΑΦΜ  του καταναλωτή.(εάν είναι ηλεκτροδοτούµενο) 

6. Μισθωτήριο συµβόλαιο (εφόσον το ακίνητο µισθώνεται)  

7. Τελευταίο λογαριασµό ∆ΕΗ ή άλλου παρόχου και αποδεικτικό εξόφλησης. 

8. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρηµένη νόµιµα για το γνήσιο της 

υπογραφής ή πληρεξούσιο των συνιδ/των, για την υποβολή των δικαιολογητικών, τη τροποποίηση 

στοιχείων του ακινήτου καθώς και τη καταβολή τυχών χρεώσεων που προκύψουν. 

9. Πληρεξούσιο ή  εξουσιοδότηση θεωρηµένα νόµιµα για το γνήσιο της υπογραφής, όταν δεν  

προσέρχεται  ο  ίδιος ο ιδιοκτήτης.  

 

5 . ∆ΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  

 

1.  ∆ιακοπή ηλεκτροδότησης από το πάροχο . 

2. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών  

3. Τελευταίο λογαριασµό ∆ΕΗ ή άλλου παρόχου και αποδεικτικό εξόφλησης. 

4. Υπεύθυνη δήλωση για χρήση ή µη του ακινήτου ως µη ηλεκτροδοτούµενο .  

 

 

6.∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  

 

1. Τίτλος κτήσης ακινήτου.  

2. Ε9 ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών.  

3. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο του ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών 

4. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο και ΑΦΜ  του καταναλωτή 

5. Τελευταίο λογαριασµό ∆ΕΗ ή άλλου παρόχου ρεύµατος και εξοφλητική απόδειξη παλαιάς 

παροχής.   

6. Οικοδοµική άδεια και κατόψεις.  

7. Έκθεση Μηχανικού, για όλα τα ακίνητα. (Ν. 3843/2010 , Ν. 4178/2013 , Ν. 4495/2017) 

8. Μισθωτήριο συµβόλαιο (εφόσον το ακίνητο µισθώνεται)  

9. Σε περίπτωση εταιρείας ταυτότητα νοµίµου εκπροσώπου και πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης. 

10. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρηµένη νόµιµα για το γνήσιο της 

υπογραφής ή πληρεξούσιο των συνιδ/των, για την υποβολή των δικαιολογητικών, τη 

τροποποίηση στοιχείων του ακινήτου καθώς και τη καταβολή τυχών χρεώσεων που προκύψουν.  

11. Πληρεξούσιο ή  εξουσιοδότηση θεωρηµένα νόµιµα για το γνήσιο της υπογραφής, όταν δεν  

προσέρχεται  ο  ίδιος ο ιδιοκτήτης.  

 

 



 

 

 
∆ικαιολογητικά κληρονόµων  

 

1.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ∆ΙΑΘΗΚΗΣ 
α)Ληξιαρχική πράξη θανάτου 

β)Πιστοποιητικό εγγυτέρων  συγγενών  

γ)Πράξη αποδοχής της διαθήκης/κληρονοµιάς.  

 

2.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ∆ΙΑΘΗΚΗΣ(εξ αδιαθέτου κληρονοµική διαδοχή) 
α)Ληξιαρχική πράξη θανάτου 

β)Πιστοποιητικό εγγυτέρων  συγγενών 

γ)Πιστοποιητικό περί µη δηµοσίευσης διαθήκης. 

δ)Πιστοποιητικό περί µη αποποίησης κληρονοµιάς  

ε)Πράξη αποδοχής κληρονοµιάς 

 
Στην ανωτέρω περίπτωση σύµφωνα µε το κληρονοµικό δίκαιο ο επιζών σύζυγος κληρονοµεί το ένα τέταρτο (1/4 ή 25%) επί κάθε 

περιουσιακού στοιχείου του θανόντος συζύγου του, αλλά και επί των χρεών αυτού, ενώ τα παιδιά κληρονοµούν τα τρία τέταρτα (3/4 ή 

75%) των περιουσιακών στοιχείων και των χρεών του. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 

Παρακαλούνται οι αιτούντες για την αποφυγή οποιαδήποτε ταλαιπωρίας τα προσκοµιζόµενα 

δικαιολογητικά να είναι φωτοτυπηµένα για να κρατηθούν στο αρχείο της Υπηρεσίας.  

Μετά τον έλεγχο της αίτησης δύναται η υπηρεσία να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά.    

Οι αιτούντες µπορούν να αποστέλλουν τα αιτήµατα τους και µέσω της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης spanou@dion-olympos.gr σε µορφή pdf , όχι µετατροπή της αίτησης σε word και όχι 

φωτογραφίες.  

 

Το έντυπο της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης να είναι σε ΟΛΑ τα πεδία συµπληρωµένο.  
 

 


