Διδ/χο ….... - …....- 2020
Αρ. πρωτ.: ………..………………..

ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ
φμφωνα με το άρκρο 51 παρ. 2 του Ν.4647/2019 - ΦΕΚ Α΄204/16.12.2019
για τον κακοριςμό τθσ επιφάνειασ ι και τθσ χριςθσ ακινιτου περί του υπολογιςμοφ φόρων, τελϊν και ειςφορϊν
Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986)

ΠΡΟ: Διμο Διδ/χου
ΙΔΙΟΚΣΘΣΘ

(Αντιδιμαρχο Οικονομικϊν, Δ/ντρια Οικονομικϊν, Ειςπράξεισ , Τμιμα Εςόδων)

ΜΙΘΩΣΘ

ΕΠΩΝΤΜΟ:
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:
Δ/ΝΗ:

1

ΝΟΜΕΑ
ΟΝΟΜΑ:
Α.Φ.Μ.:
Σ.Κ.

Α.Δ.Σ.:
ΠΟΛΗ:

ΣΗΛ.:
Με ατομικι μου ευκφνθ, γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν.1599/1986, δθλϊνω ότι:

1)
2)
3)
4)

Υποβάλλω τα ορκά ςτοιχεία του κάτωκι ακινιτου για το υπολογιςμό των Τελϊν Κακαριότθτασ, Δθμοτικοφ Φόρου και
Τζλουσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ, όπωσ ορίηει το άρκρο 51 παρ.2 του Ν.4647/2019.
Σε περίπτωςθ αφξθςθσ τθσ επιφάνειασ του ακινιτου με προςκικθ νζων κτιςμάτων που κα θλεκτροδοτοφνται από το
μετρθτι τθσ παρακάτω παροχισ, κα υποβάλλω νζα ςυμπλθρωματικι διλωςθ.
Συναινϊ ςτο να ενςωματϊςει ο Διμοσ Διδυμοτείχου τα τυχόν ποςά που κα προκφψουν Δ.Τ. - Δ.Φ. - Τ.Α.Π τθσ περιόδου
από 01-01-2020 ζωσ ςιμερα ςε λογαριαςμό κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ τθσ παρακάτω παροχισ.
Συναινϊ για τυχόν επεξεργαςία των προςωπικϊν μου δεδομζνων από το Διμο Διδυμοτείχου με ςκοπό τθ διεκπεραίωςθ
τθσ παροφςασ διλωςθσ.

ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΘΣΟΤ
Διεφκυνςθ ακίνθτου:
Εμβαδόν Οικοπζδου:

Αρ.Οικ:

Ηώνθ Διμου: 3

Ο.Σ.: 2

Αρικμόσ παροχισ θλεκτροδότθςθσ:
Ζτοσ οικοδομικισ άδειασ : 4
Χριςθ ακίνθτου: 5
Εμβαδόν ακινιτου τ.μ.: 6
Μικτό εμβαδόν ακινιτου τ.μ.: 7
Λοιπά ςτοιχεία ακινιτου: 8
(υμβόλαιο ιδιοκτθςίασ ι μίςκωςθσ του
ακινιτου, διλωςθ τακτοποίθςθσ αυκαιρζτου)

ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ – ΕΠΙΘΜΑΝΕΙ ΠΡΟ ΣΘΝ ΤΠΘΡΕΙΑ:

Ημερομθνία : ….. -….. -2020

Ο/Η Δθλϊν/οφςα

Υπογραφι & Ονοματεπϊνυμο
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ΟΡΙΜΟ/ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ

9

(για κατάκεςθ τθσ παροφςασ διλωςθσ ): ε περίπτωςθ που δε ςυντάςςεται θ εξουςιοδότθςθ ςτο παρόν
ζντυπο απαιτείται προςκόμιςθ εξουςιοδότθςθσ με επικφρωςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ από δθμόςια υπθρεςία ι ςυμβολαιογραφικοφ πλθρεξουςίου.

Εξουςιοδοτϊ τον/τθν παρακάτω αναφερόμενο/θ να κατακζςει τθν παροφςα ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ, όπωσ επίςθσ να υπογράψει και να κατακζςει
κάκε άλλο ζγγραφο απαιτθκεί για τον κακοριςμό τθσ επιφάνειασ και τθσ χριςθσ των ςτοιχείων του παραπάνω ακίνθτου.

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΤΜΟ:

Α.Δ.Σ.:

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:
ΟΔΟ:

Σ.Κ.:

ΠΟΛΗ:

ΣΗΛ.:
Ο/Η Εξουςιοδοτϊν/οφςα

Τπογραφι

Βεβαιϊνεται το γνιςιο τθσ υπογραφισ

Ημερομθνία ……...…. - ………….. – 20…………

ΟΔΘΓΙΕ ΤΜΠΛΘΡΩΘ ΚΑΙ ΚΑΣΑΘΕΘ ΣΘ Τ.Δ.
Απαραίτθτα ζγγραφα για τθν κατάκεςθ τθσ παροφςθσ Τ.Δ. είναι το αντίγραφο του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ και το
αντίγραφο του τελευταίου λογαριαςμόυ κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ.
1. υμπλθρϊνεται με  υποχρεωτικά ςε όλα τα πεδία του πίνακα με τα ςτοιχεία του ιδιοκτιτθ ι μιςκωτι ι νομζα του ακινιτου. Εάν ο
φερόμενοσ από τθ ΔΕΗ ι τον προμθκευτι θλεκτρικισ ενζργειασ είναι πρόςωπο διαφορετικό εκείνου που χρθςιμοποιεί πράγματι το
ακίνθτο, απαραίτθτα προςκομίηεται το ζγγραφο που να αποδεικνφει τθν κατοχι, τθν νομι ι τθν μίςκωςθ του ακινιτου (π.χ οικοδομικι
άδεια, ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο, Ε9 κ.τ.λ.).
2. υμπλθρϊνεται υποχρεωτικά ςε αυτό το πεδίο το οικοδομικό τετράγωνο του ακίνθτου που βρίςκεται εντόσ του αντικειμενικοφ
προςδιοριςμοφ τθσ πόλθσ Διδυμοτείχου
3. υμπλθρϊνεται από τθν Τπθρεςία.
4. υμπλθρϊνεται υποχρεωτικά το ζτοσ οικοδομικισ άδειασ. Εάν δεν υπάρχει ςυμπλθρϊνεται το ζτοσ ανζγερςθσ π.χ. από το ζντυπο Ε9
5. υμπλθρϊνεται υποχρεωτικά το πεδίο (π.χ. Διαμζριςμα Α-1, μονοκατοικία, κατάςτθμα, αποκικθ, κοινόχρθςτοσ χϊροσ,, βιοτεχνία,
εργοτάξιο, φωτοβολταϊκά, βιομθχανία, γραφεία και ςε διαφορετικι περίπτωςθ ςυμπλθρϊνεται άλλθ χριςθ.
6. υμπλθρϊνεται υποχρεωτικά θ ςυνολικά χρθςιμοποιοφμενθ επιφάνεια κατά τθν θλεκτροδότθςθ του ακίνθτου, ςϋ αυτό το πεδίο
ακροίηονται π.χ.οι επιφάνειεσ που ζχουν υπαχκεί ςε υπαγωγι ςτουσ νόμουσ περί τακτοποιιςεων, των παρακολουκθμάτων, υπογείων,
αποκθκϊν, παταριϊν, βοθκθτικϊν χϊρων, προςκικεσ, ςοφίτεσ, πυλωτζσ. Όπωσ επίςθσ, οι μθ δθλωμζνεσ και χρθςιμοποιοφμενεσ
επιφάνειεσ που προκφπτουν από τθν ςυνζνωςθ καταςτθμάτων, διαμεριςμάτων, οικιϊν, βιοτεχνιϊν, κ.λ.π.
Υπόχρεοι ςτθν καταβολι Δ.Τ. Δ.Φ. και Τ.Α.Π. είναι και μθ ςτεγαςμζνοι χϊροι όπωσ π.χ. εκμετάλλευςθ παρκινγκ αυτοκίνθτων, μάνδρεσ
με υλικά οικοδομϊν κ.τ..λ. ε κάκε θλεκτροδοτοφμενο ςτεγαςμζνο ι μθ ςτεγαςμζνο χϊρο ωσ επιφάνεια υποκείμενθ ςτο τζλοσ
κακαριότθτασ λογίηεται θ ςυνολικά φωτιηόμενθ από τθ ΔΕΗ επιφάνεια, ανεξαρτιτωσ αν πρόκειται για ωφζλιμο ι μθ χϊρο.
υνυπολογίηονται ςυνεπϊσ ςτο εμβαδόν του ακινιτου, οι επιφάνειεσ που καταλαμβάνουν οι τοίχοι του κτιρίου ι τα τυχόν τοιχία του
ακάλυπτου χϊρου, ο χϊροσ που καταλαμβάνει ο ανελκυςτιρασ τθσ οικοδομισ - όχι όμωσ & τα κενά κάκε ορόφου που είναι αναγκαία
για τθν κίνθςι του - και τα πατάρια.
7. υμπλθρϊνεται υποχρεωτικά μόνο ςε περίπτωςθ που υπάρχει αναλογιςμόσ των κοινοχριςτων χϊρων των διαμεριςμάτων
πολυκατοικιϊν, δθλαδι ακροίηεται το εμβαδόν του πεδίου 6 με το εμβαδόν των κοινοχριςτων χϊρων που αναλογεί ςτο ςυγκεκριμζνο
διαμζριςμα.
8. υμπλθρϊνεται υποχρεωτικά από τον δθλών.
9.υμπλθρϊνεται υποχρεωτικά ςε περίπτωςθ που οριςτεί εκπρόςωποσ του ιδιοκτιτθ, νομζα ι μιςκωτι του ακινιτου και κεωρείται το
γνιςιο τθσ υπογραφισ

Σονίηουμε ότι εάν τα πεδία είναι κενά, αςαφι, ελλιπι και δεν είναι ευανάγνωςτα, θ παροφςα Τ.Δ. δεν γίνεται αποδεκτι
και δεν καταχωρείται ςτο ςφςτθμα. ε κάκε περίπτωςθ ευθύνη για τθν ορκι ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων τθσ παροφςθσ
φζρει ο Δθλών.
Προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα: O Διμοσ Διδυμοτείχου κατ’ εφαρμογι του Γενικοφ Κανονιςμοφ για τθν Προςταςία των
Προςωπικϊν Δεδομζνων(GDPR)ΕΕ 2016/679,ςασ ενθμερϊνει ότι θ χριςθ των ανωτζρω δεδομζνων ςασ, κα πραγματοποιθκεί αποκλειςτικά για τθ
διεκπεραίωςθ του αιτιματοσ ςασ, ςτο πλαίςιο τθσ εκπλιρωςθσ κακθκόντων που εκτελοφνται προσ το δθμόςιο ςυμφζρον και κατά τθν ενάςκθςθ
δθμόςιασ εξουςίασ.
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