
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΠ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΑΚΙΝΗΤΟ Ηλεκτροδοτούμενο ή Μη
ηλεκτροδοτούμενο

1. Αίτηση ΤΑΠ (από την είσοδο ή το 
πρωτόκολλο) συμπληρωμένη από 
ιδιοκτήτη ή και όσοι συνιδιοκτήτες
υπάρχουν, με πλήρη στοιχεία :
I. ποσοστό ιδιοκτησίας, 

II. ονοματεπώνυμο,
III. ΑΦΜ,
IV. ΔΟΥ,
V. Δ/νση κατοικίας 

(συμπληρώνεται στην αριστερή στήλη της 
αίτησης.) 

Στην  δεξιά  στήλη  συμπληρώνουν  στην
θέση  οικόπεδο τα  στοιχεία  οικοπέδου.
Λοιπά δικαιολογητικά που θα κατατεθούν
μαζί είναι:

I. το συμβόλαιο ιδιοκτησίας 
οικοπέδου 

II. και το Ε9 (για κάθε συνιδιοκτήτη  )   
καθώς και πρόσφατο τοπογραφικό
(εάν υπάρχει)

2. Αίτηση ΤΑΠ (από την είσοδο ή το 
πρωτόκολλο) συμπληρωμένη από 
ιδιοκτήτη ή και όσοι συνιδιοκτήτες 
υπάρχουν, με πλήρη στοιχεία:
I. ποσοστό ιδιοκτησίας, 

II. ονοματεπώνυμο, 
III. ΑΦΜ, 
IV. ΔΟΥ, 
V. Δ/νση κατοικίας 

(συμπληρώνεται στην αριστερή στήλη της 
αίτησης.) 

Στην δεξιά στήλη συμπληρώνουν το ακίνητο 
(επιλέγετε Ηλεκτροδοτούμενο ή Μη 
Ηλεκτροδοτούμενο κτίσμα και το περιγράφετε 
για το οποίο ζητάτε βεβαίωση, αναλυτικά. 
Δηλαδή θα πρέπει να φαίνεται ο όροφος ή οι 
όροφοι, η θέση στάθμευσης, η αποθήκη, ο 
ημιυπαίθριος χώρος αν υφίσταται) 

3. Λογαριασμός ΔΕΗ τελευταίος και 
εξοφλημένος (μόνο για τα 
Ηλεκτροδοτούμενα. Αν είναι σε 
διακοπή, απαιτείται η διακοπή της ΔΕΗ 
ή ο τελικός λογαριασμός σε 
φωτοαντίγραφο και από τις δύο 
πλευρές)

4. Ε9 ιδιοκτήτη ή και συνιδιοκτητών
5. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
6. Τακτοποίηση ακινήτου (αν υφίσταται.  

Αν στα σχόλια της τακτοποίησης δεν 
υπάρχει περιγραφή ακινήτου, θα 
πρέπει να φέρουν βεβαίωση μηχανικού
με πρωτότυπη μπλε σφραγίδα με τις 
επιφάνειες ακινήτου) 

Σημείωση:

Την αίτηση μπορείτε να την υποβάλλεται και ηλεκτρονικά με e-mail στην διεύθυνση : 
protokollo  @0156.  syzefxis  .  gov  .  gr   

Οι ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας είναι από τις 8:00 π.μ.-11:00π.μ.

Ώρες κοινού: Δευτέρα - Πέμπτη 8:00-13:00/ Παρασκευή έως 12:30 μ.μ.

mailto:protokollo@0156.syzefxis.gov.gr


ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 1. Αριθμός Παροχής από ΔΕΔΔΗΕ

2. Αίτηση για εργοταξιακή παροχή 
(συμπληρωμένη με πλήρη 
στοιχεία) 

3. Συμβόλαιο αγοροπωλησίας 
οικοπέδου

4. Άδεια οικοδομής
2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ 

ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

1. Αριθμός παροχής από ΔΕΔΔΗΕ 
(που θα έχει ζητήσει ο 
ενδιαφερόμενος από τον ΔΕΔΗΕ)

2. Αίτηση συμπληρωμένη από 
ενδιαφερόμενο με πλήρη στοιχεία 
για ηλεκτροδότηση του ακινήτου 
(περιγραφή ακινήτου)

3. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 1. Αίτηση από ενδιαφερόμενο για το 
τι θα ηλεκτροδοτήσει με το πρώην 
εργοταξιακό (μεζονέτα, 
διαμέρισμα, κοινόχρηστο)

2. Τελευταίος εξοφλημένος 
λογαριασμός εργοταξιακού (και οι 
δύο όψεις) 

3. Κάτοψη υπογείου
4. Διάγραμμα κάλυψης (την 

θεωρημένη από την 
ΥΔΟΜ/Πολεοδομία)

5. Βεβαίωση μηχανικού (με την 
πρωτότυπη μπλε σφραγίδα του) με
τις επιφάνειες ακινήτου

6. Ε9
7. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
8. Τακτοποίηση ακινήτου (αν 

υφίσταται)
4. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 1. Αίτηση από ενδιαφερόμενο (θα 

πρέπει να περιγράφεται σε τι 
αφορά η αλλαγή (π.χ. οικία σε 
κατάστημα ή Εταιρεία ή το 
αντίθετο. Επίσης μπορεί να 
αλλάζουν χρήση σε θέση 
στάθμευσης ή αποθήκη)

2. Τελευταίος εξοφλημένος 
λογαριασμός ΔΕΗ (και οι δύο 
όψεις)

3. Τακτοποίηση ακινήτου (αν 
υφίσταται)

4. Ε9
5. Βεβαίωση μηχανικού με σωστές τις

επιφάνειας ακινήτου
Σημείωση:

Την αίτηση μπορείτε να την υποβάλλεται και ηλεκτρονικά με e-mail στην διεύθυνση : 
protokollo  @0156.  syzefxis  .  gov  .  gr   

Οι ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας είναι από τις 8:00 π.μ.-11:00π.μ.

Ώρες κοινού: Δευτέρα - Πέμπτη 8:00-13:00/ Παρασκευή έως 12:30 μ.μ.
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