
Πριν την 1η ηλεκτροδότηση θα πρέπει να έχει προηγηθεί η διαδικασία τακτοποίησης του ΤΑΠ  Οικοπέδου  

 

ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Χορήγηση Υπεύθυνης δήλωσης εμβαδού επιφάνειας 

ακινήτου 
(Η αίτηση επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 8 Ν. 

1599/1986) 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΟ _________________________ 

 ΟΝΟΜΑ ___________________________ 

 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ___________________ 

ΑΔΤ________________ 

Α.Φ.Μ.___________________Δ.Ο.Υ.______________ 

ΠΟΛΗ ______________________________________  

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ____________________________  

  Τ.Κ._________  

Σταθερό Τηλέφωνο: ___________ 

 Κινητό Τηλέφωνο: __________ 

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: _______________ 

  
 

Σε περίπτωση που δεν μπορέσω να παραλάβω ο 
ίδιος  την δήλωση,  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ να την 
παραλάβει ο/ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………. 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:………………….. 
ΑΦΜ…………………. 

ΑΔΤ…………………………. 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 Οικοδομική άδεια και αναθεωρήσεις  
 Ε9 Ιδιοκτήτη  
 Tακτοποιήσεις σύμφωνα με τους Ν.3843/06 & 4014/11  

 (αν υπάρχουν) 
 Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου με γραμμένο πάνω τον αριθμό παροχής 
 Τεχνική έκθεση συμπληρωμένη από τον μηχανικό βεβαιώνοντας τα 

τ.μ. που θα ηλεκτροδοτηθούν κ΄ ακριβή περιγραφή τ.μ. όλου του 
κτηρίου  και την   αναλογία κοινοχρήστων 

 Για 1η ηλεκτροδότηση τον λογαριασμό ΔΕΗ του εργοταξιακού 
ρεύματος 

 Για διαχωρισμό τον λογαριασμό ΔΕΗ του αρχικού ακινήτου 
 Για φωτοβολταϊκά επί στέγης  αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος του 

υποκείμενου ακινήτου και Ε9 ιδιοκτήτη 
 Για φωτοβολταΪκά  σε αγροτεμάχιο και μη στεγασμένους χώρους 

δήλωση μηχανικού για την συνολικά χρησιμοποιούμενη επιφάνεια 
 

Εκτός των ανωτέρω η Υπηρεσία διατηρεί τις επιφυλάξεις της για τυχόν 
πρόσθετα δικαιολογητικά  ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε 
περίπτωσης 

     
 

                                    

ΠΡΟΣ: 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας 

 
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε για ηλεκτροδότηση από τη Δ.Ε.Η., 

βεβαίωση του Δήμου Ιωαννιτών  ότι έχω καταθέσει στην 

Υπηρεσία σας ακριβές αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης (αρ. 2, 

Ν. 25/1975) για την επιφάνεια του ακινήτου μου που βρίσκεται επί 

της οδού  ……………………….. 

………………………………………………. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΥ   ΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΔΕΔΔΗΕ       

 

 

 

ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Επιλέξτε ένα) 

    Κατοικία  
   Επαγγελματικό 
   Κοινής ωφέλειας 
 

Η   δήλωση αφορά    (Επιλέξτε ένα) 
   1η Ηλεκτροδότηση ακινήτου  
    Διαχωρισμό ακινήτου  
   Συνένωση ακινήτων  
  
Τύπος ακινήτου  

 Εργοτάξιο /Νεοαναγειρόμενη οικοδομή  

 Αυθαίρετο  που νομιμοποιήθηκε 

 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών επί στέγης 

 Φωτοβολταϊκά  σε αγροτεμάχιο 

 Μη στεγασμένος χώρος (πχ παρκινγκ) 

 Ηλεκτροδότηση ημιτελούς ακινήτου που 
αποπερατώθηκε 

 Άλλο(περιγράψτε) 
…………………………………… 

 
Περιγραφή συνδεόμενων ακινήτων (Εμβαδά) 
 

  Συνολική Επιφάνεια (τ.μ.):……….. 

 Υπόγειο :…………Ισόγειο   ………… 

 Όροφος Α΄………… Β΄……………… 

 Όροφος Γ΄…………. Δ΄……………... 

 Αποθήκη/ες (αριθμός – τ.μ.):  
1)…….τμ 2)……τμ  3) ……τ.μ 

 Χώρος/οι στάθμευσης: (αριθμός – τ.μ.):    
1)…….τμ 2)……τμ  3) ……τ.μ 

 Κοινόχρηστα  ….............. τ.μ 

 

Ο/Η αιτ…. 

…………………………… 
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