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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από το Δήμο Αγίου Νικολάου, ανακοινώνεται ότι:
Σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/26-03-2019 τεύχος Α΄)
1. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητο, του οποίου η
ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και το
οποίο, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού, δεν
χρησιμοποιούταν κατά το διάστημα αναφοράς, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή
τους. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις
31.12.2019. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.
2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τα οποία έχουν επιβληθεί μέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος, επειδή δεν έχει υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου
δήλωση ότι, δεν γινόταν χρήση αυτού και αφορούν διάστημα κατά το οποίο το ακίνητο δεν
είχε ποτέ ηλεκτροδοτηθεί, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους, εφόσον δεν
στοιχειοθετείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η, κατά το ανωτέρω διάστημα,
χρησιμοποίησή του. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.
Ως εκ τούτου καλούνται οι κάτοχοι των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων όπως
υποβάλλουν αίτηση (σχετικό έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία μας) για την απαλλαγή
τους από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού έως την 31-12-2019
προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης
του ακινήτου
• Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τυχόν συνιδιοκτητών του ακινήτου περί μη χρήσης και
ηλεκτροδότησής του (σχετικό έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία μας)
• Επίσημο έγγραφο στο οποίο εμφανίζεται το εμβαδόν του ακινήτου (συμβόλαιο ιδιοκτησίας,
Ε9, τοπογραφικό διάγραμμα)
Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας το ενιαίο τέλος καθαριότητας και φωτισμού θα
χρεώνεται κανονικά.
Σε κάθε περίπτωση γίνεται έλεγχος οφειλής του μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου σε Τέλος
Ακίνητης Περιουσίας βάση των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.2130/1993.
Επαρχ. οδός Αγ. Νικολάου-Ελούντας(περιοχή Ξηρόκαμπος), Άγ. Νικόλαος, Τ. Κ. 72100
τηλ.: 28410 89910 e-mail: xkatsioula@dimosagn.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων-Γραφείο ΤΑΠ
καθημερινά από τις 09:00 έως τις 14:00 και στο τηλέφωνο 28413 40175.
Επίσης παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες κτισμάτων τα οποία δεν είχαν ποτέ ηλεκτροδοτηθεί
καθώς και οικοπέδων εντός σχεδίου πόλεως και οικισμών, να τα δηλώσουν στο Δήμο ως μη
ηλεκτροδοτούμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993 για την
καταβολή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
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