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Ανακοίνωση-Ενηµέρωση για καταγραφή µη ηλεκτροδοτούµενων
ακινήτων
Παρακαλούνται οι Δηµότες της Διοικητικής Περιφέρειας του Δήµου Αγίου
Νικολάου όπως προσέλθουν από 07-07-2016 µέχρι 08-08-2016 στο κτίριο των
Δηµοτικών Υπηρεσιών-Γουρνιών & Γιαµπουδάκη - ισόγειο – Τµήµα Εσόδων γραφείο ΤΑΠ (κ. Κατσιούλα Ξένια) κατά τις ώρες από 8:30 π.µ. έως 14:30 µ.µ.,
προκειµένου να υποβάλλουν τη δήλωση της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν.2130/93
(Μη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα) για την επιβολή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
(όσοι εξ αυτών δεν έχουν υποβάλλει σχετική δήλωση κατά το παρελθόν).
Οι ενδιαφερόµενοι θα παραλαµβάνουν από το γραφείο ΤΑΠ του Δήµου τα
ειδικά έντυπα δηλώσεων και θα ενηµερώνονται για τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Υπόχρεοι της δήλωσης είναι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές ή νοµείς µη
ηλεκτροδοτούµενων κτισµάτων πάσης φύσεως, εντός ή εκτός σχεδίου οικισµών και
οικοπέδων εντός του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων των οικισµών
υφιστάµενων προ του έτους 1923 ή εντός των ορίων οικισµών µε πληθυσµό κάτω
από (2.000) δύο χιλιάδες κατοίκους.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί ανακριβής δήλωση,
µετά την λήξη της προθεσµίας επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο διπλάσιο του
οφειλόµενου ποσού του τέλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του
Ν.2130/93 παρ.12.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1.
2.
3.
4.
5.

Απόσπασµα Κτηµατολογίου (όπου υφίσταται)
Αντίγραφο εντύπου Ε9 οικονοµικού έτους 2015
Συµβόλαιο
Άδεια οικοδοµής για τα κτίσµατα.
Όσοι Δηµότες έχουν τακτοποιήσει ηµιυπαίθριους χώρους Ν.3843/2010 ή
αυθαίρετους χώρους & κτίσµατα µε τους Ν. 4014/2011 και Ν. 4178/2013 να
δηλώσουν τα τετραγωνικά µέτρα.
6.Για τα κτίσµατα τα οποία βρίσκονται ΕΚΤΟΣ σχεδίου πόλεως ή ΕΚΤΟΣ ορίων
οικισµού θα δηλώνεται επιπλέον η καλυπτόµενη επιφάνεια του ισογείου, η

επιφάνεια του οικοπέδου, η απόσταση από τη θάλασσα, εάν αρδεύεται και εάν
εφάπτεται µε δρόµο (ιδιωτικός, αγροτικός, επαρχιακός, εθνική οδός κ.λ.π.).
7.Στις περιπτώσεις που το ακίνητο βρίσκεται εντός ορίων οικισµών του οικισµού
Αµµουδάρας Κριτσάς και του οικισµού Μαυρικιανό Ελούντας (στους οποίους
υπάρχουν ΔΥΟ ΖΩΝΕΣ) θα δηλώνεται επιπλέον και η ΖΩΝΗ στην οποία
βρίσκεται το ακίνητο.
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