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ΘΕΜA: Βεβαίωση από Δήμο περί μη οφειλής ΤΑΠ 

 
  
 Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας με πολλούς Δήμους της 
Χώρας καθώς και των εγγράφων αιτημάτων των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας 
(ΥΠΕΣΔΔΑ αριθμ. πρωτ.: 6024/22-3-06), Αγίας Βαρβάρας (ΥΠΕΣΔΔΑ αριθμ. 
πρωτ.: 6560/29-3-06), Αγ. Στεφάνου (ΟΔΕ ΚΕΠ αριθμ. πρωτ.: 10516/20-3-06) και 
Θεσσαλονίκης (ΥΠΕΣΔΔΑ αριθμ. πρωτ.: 7902/13-4-06) αναφορικά με τη διαδικασία 
χορήγησης από Δήμο βεβαιώσεων ΤΑΠ, σας πληροφορούμε τα  εξής: 
 
 Με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ ΔΙΑΔΠ/Α1/13190/16-7-2002 
υπήχθη στις πιστοποιημένες διαδικασίες των ΚΕΠ η «Βεβαίωση από Δήμο περί μη 
οφειλής ΤΑΠ». Ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της βεβαίωσης αυτής ορίζεται το 
ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και η προσκόμιση του τελευταίου λογαριασμού της ΔΕΗ 
(εφόσον πρόκειται για ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο) ενώ στο έντυπο της αιτήσεως 
αναγράφονται από τον ενδιαφερόμενο σε ειδικό πίνακα τα Στοιχεία του Ακινήτου, 
όπως η ακριβής έκταση του τελευταίου σε τ.μ.. Η καταγραφή των στοιχείων του 
Ακινήτου στο έντυπο της Δηλώσεως υπέχει το χαρακτήρα και επιφέρει τις έννομες 
συνέπειες της Υπεύθυνης Δηλώσεως του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει. 
 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/2004), 
στο πλαίσιο του οποίου εξεδόθη η εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α/5295/5-3-2004, στις 
περιπτώσεις εκείνες που πιστοποιητικά  ή άλλα δικαιολογητικά αντικαθίστανται με 



υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η υπηρεσία στην οποία έχουν κατατεθεί οι 
δηλώσεις, υποχρεούται να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο σε τουλάχιστον πέντε 
επι τοις εκατό (5%) των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο 
τρίμηνο. Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο, ότι δηλώθηκαν 
ψευδή γεγονότα  ή απεκρύβησαν αληθινά, αφενός επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 και αφετέρου, ανακαλείται αμέσως η σχετική 
διοικητική πράξη. Κατόπιν των ανωτέρω, είναι προφανές ότι η υπηρεσία  έκδοσης 
της βεβαίωσης του ΤΑΠ, δηλ. ο Δήμος, οφείλει βάσει των προαναφερομένων 
διατάξεων να αρκεστεί στην υπεύθυνη δήλωση του εντύπου των ΚΕΠ και να 
προβαίνει στους προβλεπόμενους από το Νόμο 3230/2004 δειγματοληπτικούς 
ελέγχους προκειμένου να διαπιστώνει την ορθότητα των στοιχείων που έχουν 
υποβληθεί. 
 
 Με την ευκαιρία αυτή επισημαίνουμε ότι οποιαδήποτε απαίτηση για 
κατάθεση επιπλέον ή διαφορετικών δικαιολογητικών από αυτά που ορίζονται με την  
υπουργική απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α1/13190/02, όπως έχουμε ήδη επισημάνει με το ΟΔΕ 
ΚΕΠ 9022/17-1-2006 έγγραφό μας, είναι μη σύννομη και αποτελεί πειθαρχικό 
παράπτωμα, για τους υπαλλήλους που ζητούν επιπλέον δικαιολογητικά. 
 
 Τέλος, παρακαλούμε όπως η Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 
ΥΠΕΣΔΔΑ ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες όλων των Δήμων για την εφαρμογή 
των ανωτέρω. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α΄ (ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ): 
 
Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
Σταδίου 27, 
Αθήνα. 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Β΄(ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ): 
 
1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Αθ. Νάκου 
Σταδίου 27, 
Αθήνα. 
2. Δήμος Αγ. Βαρβάρας 
Οικονομική Υπηρεσία, 
Αριστομένους 8, 
Αθήνα (Υπόψιν κας Δ. Αρβανίτη). 
3. Δήμος Βόρειας Κυνουρίας 
Δ/νση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Άστρος Κυνουρίας, 
Ν. Αρκαδίας (Υπόψιν κου Γ. Τερζάκη). 
4. Δήμος Αγ. Στεφάνου, 
Ευαγ. Πεντζερίδη 3, 
Αθήνα (Υπόψιν κας Φ. Μπουρτζόγλου) 
5. Δήμος Θεσσαλονίκης, 
Δ/νση Προσόδων, 
Ελ. Βενιζέλου 45, 
Θεσσαλονίκη (Υπόψιν κας Ελ. Ναθαναηλίδου) 
6. Τα ΚΕΠ όλης της χώρας (μέσω ΟΔΕ ΚΕΠ) 
7. ΚΕΔΚΕ 
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 
Αθήνα, Τ.Κ. 106 78. 
 


