
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ  ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ  ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ 

ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΑΥΤΗ 

ΘΑ ΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ   ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 
 

ΑΙΤΗΣΗ 

 

Η αίτηση επέχει τη θέση υπεύθυνης 

δήλωσης (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 
 

Ιδιοκτήτης Ακινήτου 
Επώνυμο:………………………………… 
Όνομα:………………….. 
Πατρώνυμο ………………… 
Ονοματεπώνυμο Συζύγου :………………… 
Διεύθυνση κατοικίας:……………………. 
…………………………………. 
Τ.Κ. …………………………………… 
ΑΦΜ ………………………………. 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 
……………………………… 
E Mail ……………………….. 
Ποσοστό ιδιοκτησίας …..% 
 
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ 
1………………ΑΦΜ………Ποσοστό …% 
2. ………………ΑΦΜ………Ποσοστό …% 
3. ………………ΑΦΜ………Ποσοστό …% 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω την συναίνεση  
των συνιδιοκτητών για την υποβολή της  αίτησης 

 

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

ΑΔΤ…………………………. 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1.Φωτοτυπία τελευταίου εξοφλημένου 

λογαριασμού ρεύματος  

2. Ε9 Ιδιοκτήτη και συνιδιοκτητών 

3. Βεβαίωση ΔΕΔΔΗΕ για τυχόν διακοπές και 

επανασυνδέσεις 

4. Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων με τους 

σχετικούς νόμους 

5. Δήλωση ακινήτου στην πλατφόρμα τ.μ. 
 

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 

Δήμου Ιωαννιτών  

 

Παρακαλώ να χορηγηθεί βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ για 

το ακίνητό   ιδιοκτησίας μου που βρίσκεται στην οδό 

…………………….   περιοχή. …………………… 

του Δήμου Ιωαννιτών  
 1. Κατάσταση ηλεκτροδότησης  

  Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω  

ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ: 

 ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 

     ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ …………….. …………………..     

      

 ………………. 

  ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΚΟΜΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ :   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ………………………………………… 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ …………………………… 

 ΔΕΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΠΟΤΕ/ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ   

 2. Τύπος ακινήτου  

  Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

                   

  

 

 

Ο/Η αιτ….  

Οικόπεδο  
 Εμβαδόν Οικοπέδου ………….. τ.μ. 

  Ο.Τ………… Ρ.Σ. …………………. 

 

 
Επαγγελματικός χώρος  
    Κύριοι χώροι   ………….. τ.μ. 

     Βοηθητικοί χώροι  ………….. τ.μ. 
         (πατάρια αποθήκες)   

       
 
Κατοικία 
     Κύριοι χώροι   ………….. τ.μ. 

     Βοηθητικοί χώροι  ………….. τ.μ. 
         (γκαράζ  αποθήκες)   

       
  Πυλωτή ή Αποθήκη σε πολυκατοικία  που 

ηλεκτροδοτείται από λογαριασμό κοινοχρήστων        

………….. τ.μ. 

 Αριθμός παροχής κοινοχρήστων …….. 

       
 
ΑΛΛΟ  π.χ  υπόλοιπο δόμησης ή αέρινη ή ημιτελές  

(περιγράψτε με σύντομο τρόπο το  ακίνητο) 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 ………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 
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 Δικαιολογητικά  για την χορήγηση Βεβαίωσης  :περί μη οφειλής ΤΑΠ (για 

συμβολαιογραφικές πράξεις) 

   Αίτηση  υπογεγραμμένη για κάθε ένα ακίνητο  και συμπληρωμένη με  πλήρη στοιχεία  

ιδιοκτήτη & συνιδιοκτητών   (ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας, email, τηλέφωνο κλπ) ( Η αίτηση έχει  

θέση υπεύθυνης δήλωσης για αδήλωτα ακίνητα και πρέπει να συμπληρώνεται από τον ιδιοκτήτη του 

ακινήτου )            

    Εξουσιοδότηση αν κατατεθεί η αίτηση από τρίτο  (Μπορεί να συμπληρώνεται πάνω στο έντυπο 

της αίτησης ) 

   Ε9 Ιδιοκτητών ακινήτου ( του τελευταίου έτους ) 

   Φωτοτυπία Τελευταίου   Λογαριασμού  ρεύματος με την εξόφλησή του  (εφόσον πρόκειται 

για ακίνητο που έχει ρεύμα) 

 Αν έχει γίνει διακοπή ρεύματος, βεβαίωση από ΔΕΔΔΗΕ για την ημερομηνία που έγινε η 

διακοπή  ή η αποξήλωση 

  Αν δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί ποτέ το ακίνητο , υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη  

  Βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών ή τεχνική έκθεση υπογεγραμμένη 

 Οριστική υπαγωγή αυθαιρέτων για επιπλέον τακτοποιήσεις χώρων και m2 με τους νόμους των 

αυθαιρέτων ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ  

  Όταν πρόκειται για  πιλοτή  ή αποθήκη  σε πολυκατοικία, πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ των 

κοινοχρήστων και πίνακα σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας 

  Για τα οικόπεδα, τα ημιτελή κτίσματα  , ή μη ηλεκτροδοτούμενα σπίτια την τελευταία απόδειξη 

πληρωμής  του ΤΑΠ στον Δήμο. 

 Για ακίνητα που δηλώθηκαν στον Δήμο μέσω της πλατφόρμας τετραγωνικών 

tetragonika.gov.up.gr  αντίγραφο της δήλωσης (ΜΑΔ) 

 Αν το ακίνητο είναι κενό και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί :  

  α) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται και δεν θα χρησιμοποιηθεί (Δεν γίνεται 

δεκτή για χρόνο προγενέστερο της αίτησης  Η υποβολή της δήλωσης αφορά την μελλοντική απαλλαγή του 

ακινήτου από δημοτικά τέλη. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται βάσει των 

διατάξεων του άρθρου 222 του ν. 4555/2018 (Α’133).  

  β) το Ε2 της εφορίας από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι  κενό 

 Εφόσον πρόκειται για δικαίωμα υψουν  συμβόλαιο ιδιοκτησίας που περιγράφει το δικαίωμα 

υψούν σε m2 ή ως μελλοντικό κι αβέβαιο ή  εναλλακτικά, βεβαίωση από μηχανικό για τα m2  του 

υπολοίπου δόμησης (εφόσον υπάρχουν) ή ότι είναι μελλοντικό κι αβέβαιο. 

 
 

 Εφόσον   κριθεί αναγκαίο, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών ή υπηρεσία μπορεί να ζητήσει 

οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο κατά περίπτωση. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

1 Τα μη ηλεκτροδοτούμενα και μη χρησιμοποιούμενα  ακίνητα δεν απαλλάσσονται από ΤΑΠ.   

(άρθρο 24 του Ν.2130/1993). Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να δηλώνουν στο Δήμο εντός διμήνου από την 

διακοπή ηλεκτροδότησης, τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητά τους, για τον υπολογισμό του Τέλους 

Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). Επίσης σε περίπτωση επανασύνδεσης θα πρέπει να ενημερώνουν εντός 

διμήνου την υπηρεσία μας. 

2. Τα μη ηλεκτροδοτούμενα και μη χρησιμοποιούμενα  ακίνητα δεν απαλλάσσονται από τέλη 

καθαριότητας μέχρι την ημερομηνία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν χρησιμοποιείται και δεν 

ηλεκτροδοτείται  άρθρο 222 του ν. 4555/2018 (Α’133).  

3. Σε περίπτωση  που το ακίνητο δεν  έχει δηλωθεί στον Δήμο ή έχει διαφορές τετραγωνικών    

προκύπτουν πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών από την 

υπηρεσία.  Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της αίτησής σας παρακαλούμε να επισυνάπτεται στην 

αίτησή σας την τελευταία απόδειξη πληρωμής ΤΑΠ 
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