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ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑΠ 
 

Γραφείο2,  3
ος

  Όροφος 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 202 2459 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Δήμου Πειραιά  https://piraeus.gov.gr 

 

 Είμαι δημότης 
 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
 Ηλεκτρονικές αιτήσεις 
 Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ 

                          Με τους κωδικούς taxis 
    

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται ηλεκτρονικά. 

 

Για περιπτώσεις που επιβάλλεται η φυσική παρουσία των 

δημοτών, με προ-συνεννόηση, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 

213 202 2049 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΠ ΓΙΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ 

 

1. Δήλωση για μη ηλεκτροδοτούμενο ανά παροχή 

2. Αριθμός παροχής για να εκδοθεί από την υπηρεσία μας η βεβαίωση 

διακοπής της ηλεκτροδότησης  

3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας  

4. Βεβαίωση μηχανικού (Ν. 4495/2017) ότι η κατασκευή και η χρήση του 

κτιρίου είναι σύμφωνες με την οικοδομική άδεια και ότι δεν έχουν 

εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές ούτε έχουν εγκατασταθεί 

αυθαίρετες χρήσεις. Αν υπάρχουν αυθαιρεσίες, τα τ.μ  των 

αυθαιρεσιών που έχουν τακτοποιηθεί 

5. Εξουσιοδότηση αν υπάρχουν συνιδιοκτήτες και προκύπτει χρέωση 

6. Εξουσιοδότηση αν κατατεθεί η αίτηση από τρίτο 

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΠ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ 

 

1. Τελευταίος λογαριασμός ΔΕΗ ή παρόχου εξοφλημένος 

2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας  του ακινήτου 

3. Βεβαίωση μηχανικού (Ν. 4495/2017) ότι η κατασκευή και η χρήση του 

κτιρίου είναι σύμφωνες με την οικοδομική άδεια και ότι δεν έχουν 

εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές ούτε έχουν εγκατασταθεί 

αυθαίρετες χρήσεις. Αν υπάρχουν αυθαιρεσίες, τα τ.μ  των 

αυθαιρεσιών που έχουν τακτοποιηθεί 

4. Εξουσιοδότηση αν υπάρχουν συνιδιοκτήτες και προκύπτει χρέωση 

5. Εξουσιοδότηση αν κατατεθεί η αίτηση από τρίτο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ KENO & ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ 

 

1. Αριθμός παροχής για να εκδοθεί από την υπηρεσία μας η βεβαίωση 

διακοπής της ηλεκτροδότησης  

2. Υπεύθυνες δηλώσεις για μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο εις διπλούν 

ανά παροχή 

3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας 

4. Σε περίπτωση που δεν αναγράφονται τετραγωνικά στο συμβόλαιο και 

βεβαίωση μηχανικού με τα  τ.μ του ακινήτου 

5. Τακτοποιήσεις αν προκύπτουν 
6. Εξουσιοδότηση αν υπάρχουν συνιδιοκτήτες και προκύπτει χρέωση 

7. Εξουσιοδότηση αν κατατεθεί η αίτηση από τρίτο 

 

Στην επανασύνδεση να ενημερωθεί η υπηρεσία μας  

 

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΕ ΧΡΗΣΗ 

 

1. Αριθμός παροχής για να εκδοθεί από την υπηρεσία μας η βεβαίωση 

διακοπής της ηλεκτροδότησης  

2. Υπεύθυνη δήλωση για μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο εις διπλούν ανά 

παροχή 

3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας 

4. Σε περίπτωση που δεν αναγράφονται τετραγωνικά στο συμβόλαιο και 

βεβαίωση μηχανικού με τα  τ.μ του ακινήτου 

5. Τακτοποιήσεις αν προκύπτουν 
6. Μισθωτήριο ηλεκτρονικό 

7. Στην υπεύθυνη δήλωση της χρήσης του ακινήτου θα αναγράφονται τα 

πλήρη στοιχεία του ενοικιαστή (διεύθυνση κατοικίας του, ΑΔΤ, ΑΦΜ, 

ΔΟΥ, το χρονικό διάστημα χρήσης, καθώς και διεύθυνση επίδοσης της 

χρέωσης των ΔΤ που του αναλογούν) 

8. Εξουσιοδότηση αν κατατεθεί η αίτηση από τρίτο 

 

Στη λήξη μίσθωσης να ενημερωθεί η υπηρεσία μας 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

 

1. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου (φωτοτυπία) που θα αναγράφει τον 

αριθμό παροχής που ήδη θα σας έχει χορηγήσει η ΔΕΔΗΕ   

2. Βεβαίωση μηχανικού με τα τ.μ των κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου 

ή πίνακα χιλιοστών με τα τ.μ των κοινοχρήστων χώρων 

3. Οικοδομική άδεια 

4. Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης της χρέωσης, αν προκύπτει 

 

ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 

1. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου που θα αναγράφει τον αριθμό 

παροχής που ήδη θα σας έχει χορηγήσει η ΔΕΔΗΕ  

2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας  

3. Αν δεν αναγράφονται τα τ.μ στο συμβόλαιο και βεβαίωση 

μηχανικού με τα τ.μ του ακινήτου που θα ηλεκτροδοτηθεί ή πίνακα 

χιλιοστών που να τα αναγράφει 

4. Οικοδομική άδεια  

5. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο, αν υπάρξει μίσθωση 

6. Φωτοτυπία από λογαριασμό ΔΕΗ κοινοχρήστων χώρων ακινήτου 

αν κριθεί από την υπηρεσία.  Αν δεν υπάρχει παροχή 

κοινοχρήστων, βεβαίωση του μηχανικού με τα τ.μ των 

κοινοχρήστων χώρων ή πίνακα χιλιοστών 

7. Εξουσιοδότηση αν υπάρχουν συνιδιοκτήτες και προκύπτει χρέωση 

8. Εξουσιοδότηση αν κατατεθεί η αίτηση από τρίτο άτομο 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ Ή ΔΙΟΡΘΩΣΗ Τ.Μ 

 

1. Τελευταίος λογαριασμός ΔΕΗ ή παρόχου με την απόδειξη πληρωμής 

2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας 

3. Σε περίπτωση που δεν αναγράφονται τετραγωνικά στο συμβόλαιο και 

βεβαίωση μηχανικού με τα  τ.μ του ακινήτου 

4. Τακτοποίησεις αν προκύπτουν π.χ Ν.4178/2013, 4495/2017 

5. Οικοδομική άδεια 

6. Φωτοτυπία από λογαριασμό ρεύματος των κοινοχρήστων χώρων του 

ακινήτου 

7. Μισθωτήριο ηλεκτρονικό αν προκύπτει μίσθωση 

 

 

 



 

 

 

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

 

1. Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί το ακίνητο μη 

ηλεκτροδοτούμενο,  τον αριθμό παροχής για να εκδοθεί από την 

υπηρεσία μας η βεβαίωση διακοπής της ηλεκτροδότησης 

2. Σε περίπτωση που έχει δηλωθεί το ακίνητο μη ηλεκτροδοτούμενο 

στην υπηρεσία μας, το αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης για μη 

ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο που έχει κατατεθεί  σε προγενέστερο 

χρόνο 

3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας  

4. Σε περίπτωση που δεν αναγράφονται τετραγωνικά μέτρα στο 

συμβόλαιο  και βεβαίωση μηχανικού με τα  τ.μ του ακινήτου 

5. Τακτοποιήσεις αν προκύπτουν 
6. Μισθωτήριο ηλεκτρονικό, αν έχει ήδη νοικιαστεί  και φυσική 

παρουσία ενοικιαστή για να υπογράψει αυτοπρόσωπος την 

υπεύθυνη δήλωση του καταναλωτή 

7. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου (φωτοτυπία) σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις με τη σωστή χρήση του ακινήτου 

8. Φωτοτυπία από λογαριασμό κοινοχρήστων χώρων ακινήτου ή τον 

αριθμό παροχής των κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου αν 

προκύπτει έλεγχος από τη υπηρεσία 

9. Εξουσιοδότηση αν κατατεθεί η αίτηση από τρίτο άτομο 

 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗ ΠΑΡΟΧΗ 

 

1. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου με τον αριθμό παροχής και τη σωστή 

χρήση του ακινήτου 

2. Τελευταίος λογαριασμός ΔΕΗ ή παρόχου με την απόδειξη πληρωμής 

3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας 

4. Σε περίπτωση που δεν αναγράφονται τετραγωνικά και βεβαίωση 

μηχανικού με τα  τ.μ του ακινήτου 

5. Τακτοποίηση, αν υφίσταται αλλαγή χρήσης μέσω αυτής 

6. Μισθωτήριο ηλεκτρονικό, αν το χρησιμοποιεί ή θα το χρησιμοποιήσει 

ενοικιαστής το ακίνητο 

7. Φωτοτυπία από λογαριασμό κοινοχρήστων του ακινήτου ή τον αριθμό 

παροχής των κοινοχρήστων χώρων αν κριθεί από την υπηρεσία 

8. Εξουσιοδότηση αν κατατεθεί η αίτηση από τρίτο άτομο 

 

 



 

 

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 

 

1. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου με τον αριθμό παροχής και τη σωστή 

χρήση του ακινήτου 

2. Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί το ακίνητο μη ηλεκτροδοτούμενο,  

τον αριθμό παροχής για να εκδοθεί από την υπηρεσία μας η βεβαίωση 

διακοπής της ηλεκτροδότησης ή βεβαίωση  διακοπής της 

ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΔΗΕ  

3. Σε περίπτωση που έχει δηλωθεί το ακίνητο μη ηλεκτροδοτούμενο 

στην υπηρεσία μας, το αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης για μη 

ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο που έχει κατατεθεί  σε προγενέστερο  

χρόνο 

4. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας  

5. Σε περίπτωση που δεν αναγράφονται τετραγωνικά στο συμβόλαιο και 

βεβαίωση μηχανικού με τα  τ.μ του ακινήτου 

6. Τακτοποίηση, αν υφίσταται αλλαγή χρήσης μέσω αυτής 

7. Μισθωτήριο ηλεκτρονικό, αν το χρησιμοποιεί ή θα το χρησιμοποιήσει 

ενοικιαστής το ακίνητου και φυσική παρουσία ενοικιαστή 

8. Φωτοτυπία από λογαριασμό κοινοχρήστων του ακινήτου ή τον 

αριθμό παροχής των κοινοχρήστων χώρων αν κριθεί από την 

υπηρεσία 

9. Εξουσιοδότηση αν κατατεθεί η αίτηση από τρίτο άτομο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 

 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ 

 

 

1. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου με τον αριθμό της κοινής παροχής και 

το ακίνητο ή τα ακίνητα που θα φωτίζει εφεξής η εν λόγω παροχή 

2. Τελευταίος λογαριασμός ΔΕΗ ή παρόχου με την απόδειξη πληρωμής 

της κοινής παροχής 

3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας  

4. Πίνακας χιλιοστών όταν εμπλέκονται παραπάνω της μιας ιδιοκτησίας 

5. Σε περίπτωση που δεν αναγράφονται τετραγωνικά μέτρα στο τίτλο 

ιδιοκτησίας και βεβαίωση μηχανικού με τα  τ.μ του ακινήτου 

6. Τακτοποίησης, αν υφίσταται, είτε για αλλαγή χρήσης ή για δίορθωση 

τετραγωνικών 

7. Μισθωτήριο ηλεκτρονικό, αν το χρησιμοποιεί ή θα το χρησιμοποιήσει 

ενοικιαστής το ακίνητο με τα ορθά τετραγωνικά 

8. Φωτοτυπία από λογαριασμό κοινοχρήστων του ακινήτου ή τον 

αριθμό παροχής των κοινοχρήστων χώρων αν κριθεί από την 

υπηρεσία 

9. Εξουσιοδότηση αν κατατεθεί η αίτηση από τρίτο άτομο 

 

ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ  

 

1. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου με τον αριθμό της νέας παροχής που θα 

έχετε από τη ΔΕΔΗΕ και το ακίνητο ή τα ακίνητα που θα φωτίζει 

εφεξής η εν λόγω παροχή 

2. Οικοδομική άδεια 

3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας  

4. Πίνακας χιλιοστών όταν εμπλέκονται παραπάνω της μιας ιδιοκτησίας 

5. Σε περίπτωση που δεν αναγράφονται τετραγωνικά μέτρα στο τίτλο 

ιδιοκτησίας και βεβαίωση μηχανικού με τα  τ.μ του ακινήτου 

6. Τακτοποίησης, αν υφίσταται, είτε για αλλαγή χρήσης ή για διόρθωση 

τετραγωνικών 

7. Μισθωτήριο ηλεκτρονικό, αν το χρησιμοποιεί ή θα το χρησιμοποιήσει 

ενοικιαστής το ακίνητο με τα ορθά τετραγωνικά 

8. Φωτοτυπία από λογαριασμό κοινοχρήστων του ακινήτου ή τον αριθμό 

παροχής των κοινοχρήστων χώρων αν κριθεί από την υπηρεσία 

9. Εξουσιοδότηση αν κατατεθεί η αίτηση από τρίτο άτομο 

 

 

 


