
                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          1-3-2012 

      ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ                         

           ∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟY 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ  

ΓΙΑ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Ή ∆ΙΟΡΘΩΣΗ T.M.  

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-ΤΕΛΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ- 

ΦΟΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

   Με την 421/2-12-2011 Απόφαση του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πάρου  αποφάσισε 

ότι για νέα ηλεκτροδότηση και µεταβίβαση ή διόρθωση οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να 

προσκοµίσουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

 
Α. Νέα Ηλεκτροδότηση 

Α.  Αίτηση (έντυπο του ∆ήµου Πάρου) 

Β.  Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8, Ν.1599/1986) µε τα στοιχεία του 

ακινήτου (Α / Ειδικό έντυπο ∆ήµου Πάρου) 

           Γ.  Οικοδοµική άδεια (απλό φωτοαντίγραφο), και λοιπά 

νοµιµοποιητικά έγγραφα 

                  ∆.  Σε περίπτωση ξενοδοχείου ή κάµπινγκ απαιτείται και η άδεια 

λειτουργίας ΕΟΤ 

Ε.  Υπεύθυνη δήλωση µηχανικού µε στοιχεία του ακινήτου  (Β / 

Ειδικό έντυπο ∆ήµου Πάρου) 

              σε περίπτωση οριζόντιας ιδιοκτησίας επιπλέον: 

                ΣΤ. Πίνακα κατανοµής ποσοστών ιδιοκτησίας  

  Β. Μεταβίβαση – ∆ιόρθωση  

           Α.  Αίτηση (έντυπο του ∆ήµου Πάρου) 

           Β.  Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8, Ν.1599/1986) µε τα στοιχεία του 

ακινήτου (Α / Ειδικό έντυπο ∆ήµου Πάρου) 

           Γ.  Οικοδοµική άδεια (απλό φωτοαντίγραφο), και λοιπά 

νοµιµοποιητικά έγγραφα 

           ∆.  Σε περίπτωση ξενοδοχείου ή κάµπινγκ απαιτείται και η άδεια 

λειτουργίας ΕΟΤ 

           Ε.  Υπεύθυνη δήλωση µηχανικού µε στοιχεία του ακινήτου (Β / 

Ειδικό έντυπο ∆ήµου Πάρου)  

         ΣΤ.  Τελευταίος λογαριασµός ∆ΕΗ (απλό φωτοαντίγραφο) 

σε περίπτωση οριζόντιας ιδιοκτησίας επιπλέον: 

          Ζ.  Πίνακα κατανοµής ποσοστών ιδιοκτησίας  

 

1. Ο ∆ήµος σε κάθε περίπτωση και σε εφαρµογή του άρθρου 5 Ν. 25/75 

δικαιούται να ενεργεί έλεγχο δηλώσεων και δικαιολογητικών. Σε 

περίπτωση ανακριβούς δηλώσεως επιβάλλονται εις τους υπόχρεους 

καταναλωτές δι’ αποφάσεως του δηµάρχου τα αναλογούντα προς τον 

αποκρυβέντα χώρο τέλη, ως και πρόστιµο κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 73 του Β.∆. της 24-9/20-10-1958.  

 

  
Προσαρτούνται : 

1) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8, Ν.1599/1986) µε τα στοιχεία του ακινήτου  

(Α / Ειδικό έντυπο ∆ήµου Πάρου) 

2) Υπεύθυνη δήλωση µηχανικού µε στοιχεία του ακινήτου   

(Β / Ειδικό έντυπο ∆ήµου Πάρου) 

3) Αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση (έντυπο του ∆ήµου Πάρου) 

4) Αίτηση για τροποποίηση (έντυπο του ∆ήµου Πάρου) 

  

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 


