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Προς ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
Διεύθυνση Περιφέρειας ……………….. 
Περιοχή ……………………………………..  
Οδός…………………………… 
ΤΚ……………………………… 

 
  

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ 
 

Για την εξέταση αναγκαιότητας δέσμευσης χώρου για εγκατάσταση Υποσταθμού Διανομής 
ΜΤ/ΧΤ (Οικοδομή > 2500 m³) 

         
                                                                                                 Πινακίδα   ……………       *                                                                                                   

                                                                                                 Φύλλο ΜΤ …………… 
 
 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : (Ονοματεπώνυμο στο οποίο θα εκδοθεί η Άδεια Δόμησης) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Δ/ΝΣΗ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ: 

 

1.  Ιδιοκτησία     : ………………………………………………………………………………………………………………. 

2.  Διεύθυνση Οικοδομής   : ………………………………………………………………………………………………………………. 

3.  Περιοχή  : ………………………………………………………………………………………………………………. 

4.  Εμβαδόν οικοπέδου               : …………….m² 

5. Συνολικός όγκος Οικοδομής : …………..m³ με εξάντληση του Συντελεστή Δόμησης (Ολόκληρη την 
πυλωτή και τα υπόγεια) 

 

Β. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ : 
 
1.  Διαμερίσματα (αριθμός)  : ……………………………………………………………………………………………………… 
2.  Καταστήματα – Γραφεία (αριθμός) : ……………………………………………………………………………………………………… 
3.  Καταστήματα – Γραφεία (εμβαδόν) : …………………………………………………………..………………………………………… 

4.  Πλάτος Υποχρεωτικής Στοάς  : ……………………………………………………………………………………………………… 

5.  Πλάτος Πρασιάς   : ……………………………………………………………………………………………………… 
6.  Πλάτος Πεζοδρομίου   : ……………………………………………………………………………………………………… 
7. Οικοδομή κτισμένη ΝΑΙ – ΟΧΙ : ……………………………………………………………………………………………………… 
    (Διαγράφεται αυτό που δεν ισχύει) 

 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ: (Διαγράφεται αυτό που δεν ισχύει) 

 
1.  Θέρμανση χώρων     : (α) Πετρέλαιο ΝΑΙ – ΟΧΙ        (β) Ηλεκτρική  ΝΑΙ – ΟΧΙ 
2.  Κλιματισμός χώρων  : (α) Κεντρικός kW…………………  (β) Ανά χώρο  kW…………………   
3.  Παροχές με ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ  ΝΑΙ – ΟΧΙ (Άνω των 135 kVA ανά παροχή) 

4.  Παροχές με χαμηλή τάση (Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα) 

 

ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Χ.Τ. 

ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ  

(kVA) 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΠΕΛΑΤΗ (Α) 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

Νο 0,3 8 1Χ35  

Νο 0,5 12 1X50  

Νο 1 15 3Χ20  

Νο 2 25 3Χ35  

Νο 3 35 3Χ50  

Νο 4 55 3Χ80  

Νο 5 85 3Χ125  

Νο 6 135 3Χ200  

              Νο 7 250 3Χ355  

Η παροχή Νο 7 χορηγείται κατ΄ εξαίρεση και υπό προϋποθέσεις 
 
5. Συνολική ισχύς κτηρίου………………………………………. kW 
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Παρακαλώ να γνωστοποιήσετε στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης εάν υπάρχει ανάγκη 

δέσμευσης χώρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4483/1965 ως ισχύει, για 

την εγκατάσταση Υποσταθμού Διανομής στην Οικοδομή μου, προκειμένου να εκδοθεί η Άδεια 

Δόμησης. 

 

Συμπληρωματικά σας δηλώνω ότι αν για την ηλεκτροδότηση οποιουδήποτε χρήστη χώρων της 

Οικοδομής απαιτηθεί ισχύς μεγαλύτερη του ορίου Χαμηλής Τάσης, για την ηλεκτροδότησή του 

από τη Μέση Τάση, θα προβλεφθεί κατάλληλος χώρος σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ, 

για την εγκατάσταση των πινάκων της παροχής του. 

 

 

 

 

                                                                                                           Ο  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                                              Αιτών  -  Δηλών  

 

 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ 

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ιδιοκτήτη, ότι είναι κύριος του οικοπέδου, ή του 

κατασκευαστή, ότι έχει υπογραφεί προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο για την 

ανέγερση οικοδομής κατά το σύστημα της αντιπαροχής γράφοντας τον αριθμό, την 

ημερομηνία και τον συμβολαιογράφο που συνέταξε αυτό 

2. Μία κάτοψη υπογείου 

3. Μία κάτοψη ισογείου 

4. Τομές ολοκλήρου του κτίσματος 

5. Ένα διάγραμμα κάλυψης 

6. Ένα τοπογραφικό (Επιπλέον για τα εκτός σχεδίου και πινακίδα Γ.Υ.Σ. 1:5000) 

7. Φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας (Σε περίπτωση που η Οικοδομή είναι κτισμένη) 

8. Φωτοαντίγραφο αίτησης που υποβλήθηκε για έκδοση οικοδομικής αδείας 

 

 

 

EΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΤ 

 
Κατά τη συμπλήρωση των παροχών πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κάθε νέος καταναλωτής (φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) που διαθέτει ένα ενιαίο χώρο ή ανεξάρτητους χώρους με εσωτερική επικοινωνία, 
ηλεκτροδοτείται με μία μόνο παροχή (μετρητή) όπως : 

 Μία εταιρεία που στεγάζεται σε συνεχόμενους χώρους ή σε όλους τους χώρους του ίδιου ορόφου 

μιας πολυκατοικίας 
 Μια εταιρεία που στεγάζεται σε δυο ή τρεις συνεχόμενους ορόφους ή συνεχόμενα τμήματα 

αυτών, ή σε όλους τους ορόφους πολυώροφου κτιρίου με κοινή είσοδο 
 Ένα στρατόπεδο ή ένα αεροδρόμιο  
 Μια βιομηχανία με ανεξάρτητα κτίσματα μέσα σε ενιαίο, περιφραγμένο ή όχι, χώρο κ.λ.π. 

 

 


