
Aποστολή  με τα δικαιολογητικά:  esoda@maroussi.gr   
ΑΙΤ  ΗΣ Η – ΥΠ ΕΥΘ  ΥΝΗ  Δ ΗΛ ΩΣ Η 
Το παρόν επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 

Ν.1599/1986. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ   

ΌΝΟΜΑ   

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ   

Α.Δ.Τ.   

Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡ.     

  ΤΚ:   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ    

ΌΝΟΜΑ   

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ   

Α.Φ.Μ. ΑΔΤ.    

Δ.Ο.Υ.     

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ    

  ΤΚ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ    

ΌΝΟΜΑ   

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ   

Α.Φ.Μ. ΑΔΤ.    

Δ.Ο.Υ.     

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ    

  ΤΚ:   

ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΔΔHΕ    

Συνημμένα: 
1. Φ/φο Εξοφλημένου τελευταίου λογαριασμού ηλεκτρικού 

ρεύματος (με την εξόφληση του) 

2. Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου με επιφάνειες 

3. Τακτοποιήσεις (ν.4495/17, ν.4178/13,ν.3843/10 κτλ.) ΜΑΔ 

ν.4647/19 εφόσον έχουν υποβληθεί. 

4. Βεβαίωση μηχανικού (όπως απαιτείται για τη 
συμβολαιογραφική πράξη MAZI ME ΥΠΑΓΩΓΗ) 

5. Ε9 Ιδιοκτήτη/ών 

 
 
 

Προς: Το Δήμο Αμαρουσίου 
Δ/νση Οικ. Διαχ/σης - Τμήμα Διαχ/σης Εσόδων 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε βεβαίωση ότι δεν οφείλω 
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για το παρακάτω 
ακίνητό μου που βρίσκεται στο Μαρούσι, επί της οδού 

   
 

αρ. , και αφορά: 
 

Συμπληρώστε ανάλογα με την περίπτωση του ακινήτου σας 

(ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ) 
 

□Διαμέρισμα υπό στοιχεία του 

  ορόφου, επιφανείας τ.μ. 

□Οικία επιφ. τ.μ. επί οικοπέδου επιφ. 

  τ.μ. στο Ο.Τ.    

□Επαγγελματικός χώρος υπό στοιχεία    

του ορόφου, επιφανείας τ.μ. 

[Για τα παρακάτω αν ηλεκτροδοτούνται από 

κοινόχρηστη παροχή ρεύματος χρειάζεται και ο 

λογαρ. ηλεκτρικού ρεύματος] 

□Αποθήκη υπό στοιχεία του    

ορόφου, επιφανείας τ.μ. 

Θέση στάθμευσης 

□Υπογείου υπό στοιχεία επιφ. τ.μ. 

□Πυλωτής □Ανοιχτή - □Κλειστή υπό στοιχεία 
   

επιφανείας τ.μ. 

□Ακαλύπτου υπό στοιχεία επιφ. τ.μ. 

□Οικόπεδο εκτάσεως τ.μ. στο Ο.Τ.   

□Δικαίωμα υψούν τ.μ. στο Ο.Τ.    

□Τακτοποιημένο χώρο (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ 

ΤΕΛΙΚΗ) επιφ. τ.μ. Νόμου: ν.4495/17, 

ν.4178/13, ν.4014/11, ν.3843/10 άλλο: (κυκλώστε) 

H παρούσα βεβαίωση θα χρησιμοποιηθεί για 
σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης. 

Ενημέρωση σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Δήμο Αμαρουσίου 
Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται εντός (της παρούσης αιτήσεως ή του παρόντος εγγράφου κλπ.) επεξεργάζονται νομίμως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
(όπως ορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας) του Δήμου Αμαρουσίου. Η αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της αιτήσεως/του εγγράφου επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτά νομίμως συλλέχθηκαν επί της παρούσας αίτησης εγγραφής, τελείται αποκλειστικά από αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου μας. Σας 
γνωστοποιούμε πως στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 σε συνδυασμό με την εθνική νομοθεσία, ήτοι Ν. 4624/2019- (ΦΕΚ 137Α’/29- 
08-2019), ο Δήμος Αμαρουσίου έχει δρομολογήσει μια σειρά ενεργειών και κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη νόμιμη τήρηση, επεξεργασία και ασφαλή φύλαξη 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όλων των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται μαζί του, δεσμευόμενος να τα διασφαλίζει με κάθε τρόπο από απώλεια ή διαρροή, 
αλλοίωση, αθέμιτη διαβίβαση και επεξεργασία τους. 

Ο/Η Αιτ   
 

ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΠ (00000013) Ν.4647-2019 

mailto:esoda@maroussi.gr

