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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ» 

 

Σας ενηµερώνουµε ότι µε τις διατάξεις του άρθρου 222 Ν.4555/19-07-2018 (ΦΕΚ 

133
 
Α΄) , τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του 

Ν.25/1975 (ΦΕΚ 74 Α΄) και προβλέπονται τα εξής: 
                               

 

1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), 
όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 5 του ν. 3345/2005 (Α΄138), 
αντικαθίστανται ως εξής: «Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, 
απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 
καθαριότητας και φωτισµού, από την ηµεροµηνία υποβολής δήλωσης του 
ιδιοκτήτη τους ή του νόµιµου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήµο ότι δεν 
ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν. Μέχρι την 
υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου 
και καταβάλλονται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 
β.δ. (Α΄ 171). 

Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση 
του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί 
από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιµο>> 

2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισµού, που αντιστοιχούν σε 
χρονικό διάστηµα µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε 
διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύµφωνα µε βεβαίωση του 
αρµόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιµοποιούταν, σύµφωνα µε 
υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόµιµου εκπροσώπου του, 
διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη 
δήλωση δεν έχει υποβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
υποβάλλεται µέσα σε έξι (6) µήνες από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί 
δεν αναζητούνται. 

Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουµε ότι για την απαλλαγή από τα τέλη 
καθαριότητας και φωτισµού για τα ακίνητα που δεν χρησιµοποιούνται και δεν 



ηλεκτροδοτούνται λόγω διακοπής της παροχής, οι ενδιαφερόµενοι καλούνται 
να υποβάλλουν αίτηση  στο Τµήµα Ανταποδοτικών  Τελών και ΤΑΠ στο 

Κεντρικό ∆ηµαρχείο, ∆ραγάτση 12, 1
ος

 όροφος, γραφείο 10 , έως και την 

18/01/2019, προσκοµίζοντας τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά : 

1.Βεβαίωση του αρµόδιου διαχειριστή δικτύου (∆Ε∆∆ΗΕ) για την διακοπή          
ηλεκτροδότησης του ακινήτου. 

2.Υπεύθυνη δήλωση του/ων ιδιοκτήτη/ών του ακινήτου περί µη χρήσης και 
ηλεκτροδότησης του (χορηγείται από την υπηρεσία) 

3. Συµβόλαιο ιδιοκτησίας (σε ευκρινές φωτοαντίγραφο) ή βεβαίωση µηχανικού 
για τα τ.µ. του ακινήτου  και  

4. ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας του/των ιδιοκτήτη/ων. 

 Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στο Τµήµα 

Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ στα τηλέφωνα 2132022049-048-038-051-

006 καθηµερινά από τις 07.30 έως τις 15.00. 
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