
 
 

 

Σημ: Από τα συνημμένα έγγραφα θα πρέπει να προκύπτει καθαρά η εικόνα του ακινήτου. Σε περίπτωση ασάφειας, η 
Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή δήλωση εμβαδού στον 
λογαριασμό ρεύματος. 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
Τμήμα Προσόδων 
 

 
Αριθμ. πρωτ.: ………………………………….. 
Ημερ.: ………………………………………………. 
 

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ 
 

 

ΘΕΜΑ: « Δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενου 
ακινήτου » 

 

Προς τον Δήμο Σερρών 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
 

Σας υποβάλω δήλωση του μη 
ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου ιδιοκτησίας 
μου (σύμφωνα με τη βεβαίωση του Δ.Ε.Δ.Η.Ε. 
με ημερ. …….../………/………, διακοπής 
ηλεκτροδότησης), το οποίο βρίσκεται επί της 
οδού …………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
………………….…………………………………………….. 
………………………………………………………….…….. 
με εμβαδό ……………………..τ.μ. και έχει αριθμό 
παροχής …………………………………………………… 
προκειμένου να γίνει ο υπολογισμός του Τ.Α.Π. 
βάσει του άρθρ.24 του Ν.2130/1993 ή/και των 
ΔΤ. 
 
Το ακίνητο αποτελείται από: 
 

Υπόγειο: ……………………………………………….... 
  

Ισόγειο: ………………………………………………….. 
 

Όροφος Α’:………………………………………………. 

Επώνυμο: ………………………………………………… 

Όνομα: ……………………………………………………. 

Όνομα πατρός: ………………………………………… 

Δ/νση κατοικίας: ………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

Τηλ: ………………………………………………………… 

Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.: …………………………………………. 

Α.Δ.Τ.: …………………………………………………….. 
 

e-mail: ………………………………………………….. 
(για ενημέρωση με απόδειξη) 

 

 
 

Πληρεξούσιος 
 

Επώνυμο: ………………………………………………… Όροφος Β’:………………………………………………. 

Όνομα: ……………………………………………………. Παρακολούθημα: …………………………………….. 

Όνομα πατρός: ………………………………………… Κοινόχρηστα: ………………………………………….. 

Δ/νση κατοικίας: ………………………………………. Οικόπεδο/αγροτεμάχιο: Συν.Ε=…………………. 

……………………………………………………………….. Πλεονάζον Ε προς δόμηση=………………………. 

Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.: ………………………………………….  
Επιπλέον με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας 
τις κυρώσεις που προβλέπονται   από τις διατάξεις 
της παρ.6 αρ.22 του Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι: το 
ακίνητο  δεν χρησιμοποιείται. 

Α.Δ.Τ.: …………………………………………………….. 

Τηλ: ………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………… 
(για ενημέρωση με απόδειξη) 

 
*Για συνημμένα δικαιολογητικά βλέπε όπισθεν. 



 
 

 

Σημ: Από τα συνημμένα έγγραφα θα πρέπει να προκύπτει καθαρά η εικόνα του ακινήτου. Σε περίπτωση ασάφειας, η 
Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή δήλωση εμβαδού στον 
λογαριασμό ρεύματος. 

 
 

Έχω προσκομίσει σε απλά φωτοαντίγραφα, που θα διατηρηθούν στο φάκελο του ακινήτου: 
 
 

1. Τελευταίος λογαριασμός ηλεκτροδότησης εμπρός-πίσω σελ. 
  

2. Τίτλος κτήσης (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας οικοπέδου/αγροτεμαχίου/κτιρίου, δικαστική 
απόφαση, Ε9 επί χρησικτησίας με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι έχει το 
δικαίωμα της εκμετάλλευσης και κατέχει το ακίνητο πέραν της εικοσαετίας). 
  

3. Οικοδ. άδεια με σφραγίδα «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ…». 
  

4. Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου/αγροτεμαχίου. 
  

5. Κατόψεις. 
  

6. Α.Δ.Τ. του ιδιοκτήτη. 
  

7. Εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο, απαιτείται 
καταστατικό της εταιρείας ή ΦΕΚ εκπροσώπησης και ταυτότητα του νομίμου εκπροσώπου 
ή εξουσιοδότηση αυτού σε τρίτο πρόσωπο). 
  

8. Βεβαίωση μηχανικού για πλεονάζον οικόπεδο προς δόμηση /Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη  
(κυκλώστε το σωστό). 

  
9. Πράξη υπαγωγής στον Ν.……….…. μαζί με τις σχετικές κατόψεις (νομιμοποίηση). 

  
10. Μισθωτήριο συμβόλαιο (εκτύπωση από TAXISNET). 

  
11. Τελευταίος λογαριασμός κοινοχρήστων μαζί με αποδεικτικό εξόφλησής του. 

  
12. Πίνακας ποσοστών οικοδομής (ενημερωμένος με πιθανές μεταβολές του κτιρίου, π.χ. νομιμοποιήσεις). 

  
13. Βεβαίωση διακοπής ρεύματος ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.  

  
14. Βεβαίωση επανασύνδεσης ακινήτου. 

  
15. Ιστορικό μεταβολών παροχής ηλεκτροδότησης. 

  

  
Υπογραφή πληρεξουσίου 

 
 
 
 

(και ονοματεπώνυμο ολογράφως) 

Ο/η αιτών/ούσα 
 
 
 
 

(υπογραφή και ονοματεπώνυμο ολογράφως) 
 


