
 

 

 ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΓΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ  

&.ΜΗ.ΑΚΙΝΗΤΑ 

Ως ιδιοκτήτης – χρήστης του πιο κάτω αναφερομένου ακινήτου , με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις  του Ν1599/86, 

άρθρον  22, παρ. 6,   δηλώνω τα πιο κάτω στοιχεία για τον υπολογισμό του  Τέλους  Ακίνητης Περιουσίας  του Ν. 2130/93. 

 ΤΑΠ……….ΔΤ………ΔΦ…..….    ΠΡΟΣ:  ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ  (ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΗ )                                                        ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:  

   ΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:…………………………..……….…………….……...ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ : ……..………………………email…………………………. 
  
   ΚΑΤΟΙΚΟΣ/ΕΔΡΑ : ………………………….…….… ΟΔΟΣ :…………………..………....……………..……ΑΡ.….…….….…… Τ. Κ.:……….…….….  
  

ΑΦΜ: 
 

Δ.Ο.Υ. ΑΡ.ΤΑΥΤ. ΤΗΛ.-ΚΙΝ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)      
                                    

ΟΝΟΜΑ: …………………………..……….……….…….. ΕΠΩΝΥΜΟ:.….…..………………………………..……ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ : ……..…………………… 
  
ΚΑΤΟΙΚΟΣ: …………………………………….…….… ΟΔΟΣ :…………………..………....……………..……ΑΡ.….…….….…… Τ. Κ.:……….…….… 

ΑΦΜ:  
 

Δ.Ο.Υ. ΑΡ.ΤΑΥΤ. ΤΗΛ.-ΚΙΝ. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ                                  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΔΕΗ:   
 

     ΟΔΟΣ  : …………………………………………………………….…… ΑΡ :…………...……...…  ΟΙΚΟΔ. ΤΕΤΡ.: ………….….....      ΑΡ. ΟΙΚΟΠ. : …..………..    

     ΠΕΡΙΟΧΗ: ………………………………………………………….….ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ.………...……………............ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΙΚ……………………. 

                                                                                 

ΕΙΔΟΣ                   

ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ 
ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ 

ΟΡΟΦΟΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΙΟΥ-

ΜΕΝΟ ΝΑΙ Η ΟΧΙ 

ΕΤΟΣ                   

ΟΙΚ. ΆΔΕΙΑ 

 

      

      

      

      

                                                                                                                          

ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ 
 

ΟΝΟΜΑ:…………………………..………ΕΠΩΝΥΜΟ:.….…..………………………………..……ΠΟΣΟΣΤΟ:………....…ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΙΚ………………… 
  
ΚΑΤΟΙΚΟΣ: …………………………………….…….… ΟΔΟΣ :…………………..………....……………..……ΑΡ.….…….….…… Τ. Κ.:……….…….… 

ΑΦΜ:  
 

Δ.Ο.Υ. ΑΡ.ΤΑΥΤ. ΤΗΛ.-ΚΙΝ. 

 
 

ΟΝΟΜΑ:…………………………..………ΕΠΩΝΥΜΟ:.….…..………………………………..……ΠΟΣΟΣΤΟ:………....…ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΙΚ………………… 
  
ΚΑΤΟΙΚΟΣ: …………………………………….…….… ΟΔΟΣ :…………………..………....……………..……ΑΡ.….…….….…… Τ. Κ.:……….…….… 

ΑΦΜ:  
 

Δ.Ο.Υ. ΑΡ.ΤΑΥΤ. ΤΗΛ.-ΚΙΝ. 

 

Παρατηρήσεις:  ………………………………………………………………                    

 …………………………………………………………………………………             …..… / ….... / 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 ……………………………………………………………………………………………                              Ο/Η  Δηλών/ούσα                                                                         

      

 …………………………………………………………………………………                                                                                

…………………………………………………………………………............                 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝΟ &     ΥΠΟΓΡΑΦΗ        

 

 

Αρ. εσωτερικού πρωτ.:  Αρ. εσωτερικού πρωτ.:  Αρ. Φακέλου Υπηρεσίας 

                        

                        



 

 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 Λογαριασμό τελευταίου τριμήνου ΔΕΗ ή άλλων παρόχων 

 Βεβαίωση παροχής ΔΕΔΔΗΕ (για νέα παροχή η για διακοπή αντίστοιχα). 

 Ε9 ιδιοκτητών ( όλων των ιδιοκτήτων ) 

 Δήλωση ένταξης αυθαίρετου  και τακτοποιήσεις από μηχανικό 

 Φωτοτυπία ταυτότητας ( όλων των ιδιοκτήτων ) 

 Υπεύθυνη δήλωση άρθρο 8 Ν.1599/1986 που θα λέει ότι σε περίπτωση που αποδειχθεί από  

έλεγχο των αρμοδίων φορέων ότι τα στοιχεία των ακινήτων μου καθώς και η χρήση 

αυτών ήταν διαφορετική από αυτή που δήλωσα θα   καταλογιστούν όλα τα 

αναλογούντα τέλη- φόροι- πρόστιμα και προσαυξήσεις 

 

Για Βεβαίωση μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας + τα παραπάνω 

 Τίτλος οικοπέδου ή Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ( Γονική Παροχή, Αποδοχή 

κληρονομιάς, Συμβόλαιο Αγοράς κλπ) 

 Αντίγραφο οικοδομικής άδειας (και τακτοποιήσεις από μηχανικό) 

 Τοπογραφικό οικοπέδου 

 

  Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά θα συνοδεύουν απαραίτητα την συμπληρωμένη  

από εσάς αίτηση - υπεύθυνη δήλωση την οποία σας την παρέχει ο Δήμος. 

Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται μπροστά στον υπάλληλο του ΤΑΠ από 

τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Αν δεν παρουσιαστούν οι ιδιοκτήτες χρειάζεται  

εξουσιοδότηση και το γνήσιο της υπογραφής στην αίτηση. 
 

 

Παρατηρήσεις:  ………………………………………………………………                    

 …………………………………………………………………………………             …..… / ….... / 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 ……………………………………………………………………………………………                              Ο/Η  Δηλών/ούσα                                                                         

      

 …………………………………………………………………………………                                                                                

…………………………………………………………………………............                 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝΟ &     ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

   …………………………………………………………………………............  

   …………………………………………………………………………............  

  …………………………………………………………………………............  

 …………………………………………………………………………............  

 ………………………………………………………………………….... 

 


