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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ –ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΗ ΜΗ ΗΛΔΚΣΡΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ  ΑΚΙΝΗΣΩΝ 

ΓΙΑ ΣΟ ΣΔΛΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ (Σ.Α.Π.)  

Έρνληαο  ππόςε : 

 1. ηελ ππ' αξηζκ. 711/2012 απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνύ ηηκήο δώλεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο 

αμίαο ησλ αθηλήησλ ζε πεξηνρέο πνπ δελ ηζρύεη ην ζύζηεκα αληηθεηκεληθνύ πξνζδηνξηζκνύ (εθηόο ζρεδίνπ) γηα ηελ 

επηβνιή ηνπ Τέινπο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (Τ.Α.Π.)  

2. ηελ ππ' αξηζκ. 633/2014 απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνύ ζπληειεζηή ΤΑΠ γηα ην 2015 θαη  

εθεμήο.   

3. Τελ αξηζκ 31/2018 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ  αλαθνξηθά κε  ηελ Δπηθαηξνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε 

απνθάζεσλ γηα ηελ επέθηαζε επηβνιήο Τέινπο αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ζηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Μπηδαλίνπ, Αλαηνιήο , 

Πακβώηηδαο θαη Πεξάκαηνο  

4. ην γεγνλόο όηη ην ΤΑΠ επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά από ην λόκν θαη δελ αθήλεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ 

δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Ο ζπληειεζηήο ηνπ θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ θαη είλαη εληαίνο γηα όιε ηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ.  

5. Τν γεγνλόο  όηη ζηα ειεθηξνδνηνύκελα αθίλεηα ην Τ.Α.Π. εηζπξάηηεηαη  κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο ΓΔΗ ή 

αληίζηνηρνπ Δηαηξείαο πάξνρνπ,  ελώ ε  είζπξαμε  γηα ηα ππόινηπα αθίλεηα (κε ειεθηξνδνηνύκελα θηίζκαηα θαη 

νηθόπεδα) γίλεηαη κέζσ ηεο ηακεηαθήο Υπεξεζίαο  ηνπ  Γήκνπ. 

  Καλούνται  
Οη ηδηνθηήηεο κε ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ  ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Μπηδαλίνπ -Πεξάκαηνο -Πακβώηηδνο θαη 

Αλαηνιήο  λα ππνβάινπλ ζρεηηθή  δήισζε αθηλήησλ  γηα ηελ θαηαβνιή  ηνπ αλαινγνύληνο ηέινπο κέζα ζε εμάκελε 

πξνζεζκία . 

Σε πεξίπησζε  κε ππνβνιήο δήισζεο επηβάιιεηαη πξόζηηκν πνπ αλέξρεηαη  ζην δηπιάζην ηνπ νθεηιόκελνπ  Τέινπο  

πνπ αληηζηνηρεί  ζην αθίλεην, ζύκθσλα κε ηελ  παξάγξαθν 12 ηνπ  άξζξνπ 24 ηνπ Νόκνπ 2130/23-4-1993.  Δπίζεο 

ζύκθσλα κε ην αξζξ. 59 ηνπ  Ν.4483/2017 είλαη πιένλ ππνρξεσηηθή ε Βεβαίσζε κε νθεηιήο ΤΑΠ γηα  ηε ζύληαμε 

ζπκβνιαηνγξαθηθώλ πξάμεσλ. 

- Η Γήισζε ηνπ  ΤΑΠ αθνξά  μη ηλεκτροδοτούμενα : 

 θηίζκαηα (εληόο ή εθηόο νηθηζκνύ),  

 νηθόπεδα  εληόο ζρεδίνπ ή  εληόο νηθηζκνύ θαζώο θαη  

 νηθόπεδα εθηόο νηθηζκνύ πνπ εληόο ηνπο ππάξρεη ειεθηξνδνηνύκελν θηίζκα. 

- Οη δειώζεηο γηα ηε    ζα θαηαηίζεληαη ζηηο αληίζηνηρεο  Γεκνηηθέο ελόηεηεο ζηα αληίζηνηρα θαηά ηόπνπο Γεκνηηθά   

θαηαζηήκαηα έως  25/12/2018,  Οη δειώζεηο ζα γίλνληαη από ηνλ ηδηνθηήηε ησλ αθηλήησλ ή από εμνπζηνδνηεκέλν 

εθπξόζσπν ηνπ . 

- Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά δήισζεο: 1)Αληίγξαθν ηνπ έληππνπ Δ9  θαη 2) Έληππν Γήισζεο κε 

ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ (ρνξεγείηαη  ζηα θαηά ηόπνπο δεκνηηθά θαηαζηήκαηα). 

Μ.Ε.Δ. 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ   
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