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Ανακοίνωζη-Ππόζκληζη 

Για διακοπέρ και επαναζςνδέζειρ παποσών ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ 

Καινχληαη νη πνιίηεο νη νπνίνη έρνπλ πξνβεί ζε δηαθνπή ηεο ειεθηξνδφηεζεο ησλ αθηλήησλ ηνπο, 

λα πξνζέξρνληαη ζην Γξαθείν Εζφδσλ ηνπ Δήκνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, γηα λα δειψζνπλ 

ηελ ελ ιφγσ δηαθνπή, πποκειμένος να ηύσοςν ηηρ απαλλαγήρ ηος ηέλοςρ καθαπιόηηηαρ & θωηιζμού, 

θαηά ηα νξηδφκελα ζην ηξίην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 25/1975 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ 

ηελ παξ. 1 ηνπ άξ. 5 ηνπ Ν. 3345/2005 ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αξηζ. 38048/10-11-2015 & 2856/20-01-2015 

έγγξαθα ηνπ Τπ.Εζ. & Δηνηθ.Αλαζ.,  πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 Αίηηζη-Τπεύθςνη Γήλωζη διακοπήρ ηλεκηποδόηηζηρ 

 (δίλεηαη απφ ηελ  ππεξεζία καο)  

 Τπεύθςνη Γήλωζη πεπί μη σπήζηρ ηος ακινήηος  για όζο διάζηημα ήηαν κλειζηό (δίλεηαη 

απφ ηελ  ππεξεζία καο)  

 Τπεύθςνη Γήλωζη για μη ηλεκηποδοηούμενα ακίνηηα 

(δίλεηαη απφ ηελ  ππεξεζία καο)  

 Βεβαίωζη διακοπήρ ηλεκηποδόηηζηρ απφ ηε ΔΕΔΔΗΕ 

ή  Βεβαίωζη κλειζηού ακινήηος μέζω ηων ΚΔΠ  

 Δ9 ηξέρνπζαο ρξήζεο ηδηνθηήηε θαη ζπληδηνθηεηψλ(εάλ ππάξρνπλ)  

 ςμβόλαιο αγοπαπωληζίαρ ακινήηος ή άλλο αποδεικηικό κηήζηρ ηηρ κςπιόηηηαρ 

ε πεξίπησζε αθηλήηνπ ζε ηδηφθηεηε νηθνδνκή: 

 Άδεια οικοδομήρ   (εάλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία άδεηεο λα πξνζθνκηζηνχλ φιεο)  & 

πξάμεηο λνκηκνπνίεζεο απζαηξεζηψλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (αληίγξαθα 

ηαθηνπνίεζεο) εάλ έρνπλ γίλεη  

 Γιάγπαμμα δόμηζηρ ή θάιπςεο ή ηνπνγξαθηθφ απφ ηελ νηθνδνκηθή άδεηα (ζε πεξίπησζε πνπ 

δελ έρεη εμαληιεζεί ν ζπληειεζηήο δφκεζεο, ππφθεηηαη ζε ΣΑΠ ην ππφινηπν ηνπ νηθνπέδνπ) 

ε πεξίπησζε κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ: 

 μιζθωηήπιο ζςμβόλαιο ζε ηζρχ (απφ 1/1/2014 είλαη ππνρξεσηηθή ε ππνβνιή ειεθηξνληθνχ 

κηζζσηεξίνπ _ΠΟΛ 1013/2014 ) 



ε πεξίπησζε νηθνδνκήο κε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο: 

 Πίνακαρ ζςνιδιοκηηζίαρ/δηαλνκήο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ 

 Λογαπιαζμόρ ηλεκ/ζηρ  κοινοσπήζηων ρψξσλ (θσηνηππία 2 φςεσλ) 

Πξναηξεηηθά δηθαηνινγεηηθά: 

 Σελεςηαίορ  λογαπιαζμόρ ηλεκηπικού πεύμαηορ  (θσηνηππία 2 φςεσλ) 

 Γήλωζη κηημαηολογίος εθφζνλ έρεη ζπληειεζηεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην 

 Ανηίγπαθο πληπεξοςζίος ή εξοςζιοδόηηζηρ  ζε πεξίπησζε αλάζεζεο δηεθπεξαίσζεο ηεο 

ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηνλ ηδηνθηήηε ζε ηξίην 

 

Επηζεκαίλνληαη ηα παξαθάησ: 

1.χκθσλα κε ην ππ' αξίζκ. 2856/20-1-2015 έγγξαθν ηεο Δ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Σ.Α. ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθψλ, ε απαλλαγή από ηο ηέλορ καθαπιόηηηαρ & θωηιζμού ιζσύει μόνο μεηά ηην 

καηάθεζη ηων ανωηέπω δικαιολογηηικών ζηο Γήμο, ώζηε να ζςνηπέσει η δςναηόηηηα ελέγσος από 

ηον Γήμο ηος καηά πόζο ηο ακίνηηο ππάγμαηι δεν σπηζιμοποιείηαι. Επηζεκαίλεηαη φηη ε ππεχζπλε 

δήισζε πεξί κε ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ δελ κπνξεί, θαη’ αξρήλ, λα αμηνινγεζεί απφ ην Δήκν φηαλ 

αλαθέξεηαη ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο ππνβνιήο ηεο ζε απηφλ. πλεπψο ε πξνβιεπφκελε απαιιαγή 

απφ ην ηέινο θαζαξηφηεηαο ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ, 

χζηεξα απφ ηελ νπνία καθίζηαηαι ελέγξιμη από ηον ΟΣΑ η μη σπήζη ηος ακινήηος. 

2.Σα ακίνηηα πος ζηεπούνηαι ηλεκηπικού πεύμαηορ, δεν απαλλάζζονηαι από ηην καηαβολή 

Σέλοςρ Ακίνηηηρ Πεπιοςζίαρ (άξζξν 24 ηνπ Ν. 2130/1993). 

3.Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4304/14 επιμηκύνθηκε ζηα είκοζι έηη η αποζβεζηική 

πποθεζμία γηα ηε βεβαίσζε νξηζκέλσλ εζφδσλ (ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο 

& θσηηζκνχ θαη ην ΣΑΠ). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη νη απαηηήζεηο λα κελ είραλ ππνπέζεη ζε 

πεληαεηή απνζβεζηηθή πξνζεζκία θαηά ηελ 23
ε
/10/2014(εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ Νφκνπ). Απφ ηα 

παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ο ΟΣΑ μποπεί να βεβαιώζει νομίμωρ από ηιρ 24/10/2009 θαη έπεηηα. 

6. ηελ πεξίπησζε επαναζύνδεζηρ ηνπ αθηλήηνπ κε ην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο ηεο ΔΕΗ, ο πολίηηρ 

ππέπει να πποζκομίζει ζηη ΓΔΗ ζσεηική βεβαίωζη από ηο Γήμο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε νξζή 

ρξέσζε ησλ ηειψλ φπσο νξίδνληαη απφ ηνπο λφκνπο 25/1975, 1080/1980, 2130/1993 (φπσο ηζρχνπλ), 

πποκειμένος να αποθεςσθούν ηςσόν μελλονηικέρ σπεώζειρ από διαθοπέρ ηεηπαγωνικών και ζσεηικά 

ππόζηιμα ανακπιβούρ δήλωζηρ. 

 

Ε.Δ. 

Η Πξντζηακέλε Δηεχζπλζεο 

 

Επηγαξίδνπ νθία 

 


