
 

Σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται  έως 30/06/2020 σύμφωνα με την Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου-ΦΕΚ Τεύχος Α 55/11-03-2020, η προθεσμία που 
έχουν οι ιδιοκτήτες (επικαρπωτές) ακινήτων προκειμένου να διορθώσουν τα 
τετραγωνικά μέτρα των Ιδιοκτησιών τους (κατοικιών, επαγγελματικών 
χώρων, οικοπέδων, υπολοίπου δόμησης οικοπέδου) που δηλώνουν στον 
Δήμο Αγίου Δημητρίου, ή να προβούν σε δήλωση αυτών στην περίπτωση μη 
υποβολής έως τώρα δήλωσης Ιδιοκτησίας ακινήτου και να απαλλαγούν από 
την επιβολή προστίμων και αναδρομικών επιβαρύνσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 51, παρ. 2 του ν. 4647/2019).  

Οι ιδιοκτήτες (επικαρπωτές) ακινήτων μπορούν να προσέρχονται στο 
Γραφείο Πρωτοκόλλου στον 3ο όροφο του Δημαρχείου, από Δευτέρα έως 
Παρασκευή και ώρες 07.30 έως 15.30 και να υποβάλουν ανάλογη Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιοκτησίας που διατίθεται προς συμπλήρωση και 
εκτύπωση στα κατωτέρω  link με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
που παρατίθενται κατωτέρω. 

Α/Α  Προς συμπλήρωση Έγγραφα 

1  
Υπεύθυνη Δήλωση  ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου (στην περίπτωση 
που το ακίνητο ηλεκτροδοτείται) (αρχείο .pdf) (αρχείο .doc) 

 Απαραίτητα Δικαιολογητικά  

 

1. Αντίγραφο Α.Δ.Τ. ιδιοκτήτη/ ων (επικαρπωτή/ών ) και  
πληρεξούσιου ή εξουσιοδοτούμενου (εν απουσία ιδιοκτήτη/ων 
(επικαρπωτή/ων) 

2. Τίτλος Ιδιοκτησίας 

3. Βεβαίωση μηχανικού σε περίπτωση νομιμοποίησης αυθαιρέτων 

4. Ε9 

Προσοχή: Στην περίπτωση μη ύπαρξης κοινόχρηστης παροχής (όπου οι 
κοινόχρηστοι χώροι δεν ηλεκτροδοτούνται από ξεχωριστή παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος) θα πρέπει ο εκτελών χρέη διαχειριστή να κάνει 
Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση κοινόχρηστων χώρων (αρχείο .pdf) 
(αρχείο.doc)και το  σύνολο των κοινόχρηστων χώρων να επιμεριστεί 
στις παροχές των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων, δηλαδή οι 
ιδιοκτήτες να δηλώσουν στην υπεύθυνη δήλωση του 
ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου τους την αναλογία τους σε 
κοινόχρηστους χώρους  

 

2 

Υπεύθυνη Δήλωση  μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου (στην 
περίπτωση που το ακίνητο δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί ποτέ ή βρίσκεται 
σε διακοπή ηλεκτροδότησης) ή οικοπέδου (αρχείο .pdf)  (αρχείο 
.doc) 

 Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

 

1. Αντίγραφο Α.Δ.Τ. ιδιοκτήτη/ ων (επικαρπωτή/ών ) και  
πληρεξούσιου ή εξουσιοδοτούμενου (εν απουσία ιδιοκτήτη/ων 
(επικαρπωτή/ων) 

2. Τίτλος Ιδιοκτησίας 
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3. Βεβαίωση μηχανικού σε περίπτωση νομιμοποίησης αυθαιρέτων 

4. Ε9 

*Προσοχή: Στην Υπεύθυνη Δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενου θα πρέπει 
να αναγράφεται και η χρήση του ακινήτου (αν χρησιμοποιείται ή όχι) 
και σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης ο αριθμός παροχής από 
την οποία ηλεκτροδοτείτο στο παρελθόν). 

 

 
3 

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση κοινόχρηστων χώρων (συμπληρώνεται 
από το διαχειριστή στην περίπτωση διόρθωσης της κοινόχρηστης 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μη ύπαρξης κοινόχρηστης παροχής)  

 Απαραίτητα Δικαιολογητικά  

 

1. Αντίγραφο Α.Δ.Τ. διαχειριστή και  πληρεξούσιου ή 
εξουσιοδοτούμενου (εν απουσία ιδιοκτήτη/ων (επικαρπωτή/ων) 

Προσοχή: Στην περίπτωση μη ύπαρξης κοινόχρηστης παροχής, (όπου 
οι κοινόχρηστοι χώροι δεν ηλεκτροδοτούνται από ξεχωριστή παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος) θα πρέπει ο εκτελών χρέη διαχειριστή να κάνει 
Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση κοινόχρηστων χώρων (αρχείο .pdf) (αρχείο 
.doc) και το   σύνολο των κοινόχρηστων χώρων να επιμεριστεί στις 
παροχές των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων ήτοι οι ιδιοκτήτες να 
δηλώσουν στην υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου 
τους την αναλογία τους σε κοινόχρηστους χώρους  

 

Οι αιτούντες  Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ ή Νέα Ηλεκτροδότηση, 
μπορούν να προσέρχονται στο Τμήμα Εσόδων στον 4ο όροφο του 
Δημαρχείου, από Δευτέρα έως Πέμπτή και ώρες 07.00 έως 14.00 και να 
υποβάλουν την αίτηση που διατίθεται προς συμπλήρωση και εκτύπωση στα 
κατωτέρω  link με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 
παρατίθενται κατωτέρω. 

Στην περίπτωση αίτησης για Bεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ: 

4 
Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση  Βεβαίωσης μη Οφειλής ΤΑΠ (αρχείο .pdf) 

(αρχείο .doc) 

Α/Α  Απαραίτητα Δικαιολογητικά  

 

1. Επιπλέον της Υπεύθυνης Δήλωσης  ηλεκτροδοτούμενου ή μη 
ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου ο Τελευταίος Πληρωμένος 
Λογαριασμός ΔΕΗ μαζί με την απόδειξη πληρωμής  

 

 
Προσοχή: Πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά και  η υπεύθυνη δήλωση 
ηλεκτροδοτούμενου ή μη ακινήτου των περιπτώσεων 1. ή 2. κατά περίπτωση 
μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. 
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Στην περίπτωση νέας ηλεκτροδότησης ή επανασύνδεσης: 

5 
 Υπεύθυνη Δήλωση  ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου (αρχείο .pdf) 
(αρχείο .doc) μαζί με τα δικαιολογητικά  όπως ακριβώς στην 
περίπτωση 1. 

Α/Α   
 

 
1.  2. Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου 

 

 Προσοχή: 

 Στην περίπτωση μη ύπαρξης κοινόχρηστης παροχής (όπου οι 
κοινόχρηστοι χώροι δεν ηλεκτροδοτούνται από ξεχωριστή 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος) θα πρέπει ο εκτελών χρέη 
διαχειριστή να κάνει Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση κοινόχρηστων 
χώρων και το  το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων να 
επιμεριστεί στις παροχές των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων, 
δηλαδή οι ιδιοκτήτες να δηλώσουν στην υπεύθυνη δήλωση του 
ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου τους την αναλογία τους σε 
κοινόχρηστους χώρους (αρχείο .pdf) (αρχείο .doc 

 Στην Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτροδοτούμενου θα πρέπει να 
αναγράφεται και η έως τώρα χρήση του ακινήτου (αν 
χρησιμοποιείται ή όχι) . 
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