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1. ……………………………… 
 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Κατατέθηκε στο γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του πολίτη και της 

επιχείρησης η με αριθμό 15 / 8-7-2020 καταγγελία (αριθμός αρίθμησης εισερχομένων του 

Περιφερειακού Συμπαραστάτη) με την οποία ο κ. ………………………………… ζήτησε τη 

μεσολάβηση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη για την επίλυση θεμάτων σχετικά με την 

έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ.  

Συγκεκριμένα ο κ. ………………………. στις 28-05-2020 κατέθεσε μέσω του ΚΕΠ Κοζάνης 

την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με αριθμό πρωτοκόλλου ΚΕΠ ……………………………. προς το 

Δήμο Θεσσαλονίκης προκειμένου να του χορηγηθεί βεβαίωση  περί μη οφειλής ΤΑΠ για ένα 

ακίνητο που διατηρεί στη Θεσσαλονίκη, στην οδό ……………………. Στις 19-06-2020 το Τμήμα 

Ανταποδοτικών Τελών του Δήμου Θεσσαλονίκης με e-mail ενημέρωσε το ΚΕΠ Κοζάνης ότι η 

αίτηση του κ. ………………. έχει παραληφθεί, έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου …………………… και 

έχει χρεωθεί στην υπάλληλο κ. ……………………….., έκτοτε όμως ο αιτών δεν έλαβε καμία 

απάντηση.  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  

Δυνάμει του άρθρου 179 του Ν. 3852/2010 παρ. 2 : «Ο συμπαραστάτης δέχεται 

ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για 

κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και των 

επιχειρήσεών της και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά 

προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα 

(30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά 

τη λήψη της καταγγελίας τους. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις 

υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή 

συνδρομή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί και να λάβει 

στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών της περιφέρειας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων 



του π.δ. 28/2015 (Α` 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, 

ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης 

δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες της περιφέρειας για την αποτροπή 

επανάληψής τους.» 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Άρθρο 24 του Ν. 2130/1993 

1. Από 1ης Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος, το 

οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της 

διοικητικής τους περιφέρειας κατά τις ακόλουθες διακρίσεις: 

α) Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός 

των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών πληθυσμού 

κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.  

β) Στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός 

ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω 

των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων. 

 3. Το τέλος βαρύνει τον κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους κύριο του ακινήτου και σε 

περίπτωση επικαρπίας ή νομής τον επικαρπωτή ή νομέα. 

18. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για 

οποιοδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου οι πωλητές υποχρεούνται να 

προσκομίζουν στο συμβολαιογράφο βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α., στην περιφέρεια του 

οποίου κείται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης 

περιουσίας, άλλως το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο, ελέγχεται δε ο συμβολαιογράφος 

που το συνέταξε. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 44/2007 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του 

ΚραI τους, «οι χορηγουI μενες αποI  του Α β́αI θμιους ΟΤΑ βεβαιωI σεις της παρ. 18 του αI ρθρου 24 

του ν. 2130/1993, πρέπει να διαλαμβάνουν αποκλειστικώς την ανυπαρξία οφειλής για το 

τέλος ακίνητης περιουσίας. Η χορήγηση των ανωτέρω βεβαιώσεων, εφόσον δεν υφίσταται 

ληξιπρόθεσμη αντίστοιχη οφειλή, συνιστά δέσμια αρμοδιότητα τους». 

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας –ν. 2690/1999  

Άρθρο 3 - Αιτήσεις προς τη Διοίκηση 

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου, για την έκδοση διοικητικής πράξης, απαιτείται όταν το 

προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. 

………………………………………………………………………………………….. 

3. Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, χρησιμοποιούνται έντυπα αιτήσεων, τα οποία 

χορηγούν υποχρεωτικώς οι δημόσιες αρχές, για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητά τους. Στα έντυπα αναφέρονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία 



προϋποθέσεις για την ικανοποίηση του αιτήματος, οι εφαρμοστέες διατάξεις, τα 

δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος, καθώς και ο χρόνος μέσα στον 

οποίο θα δοθεί η απάντηση. Αν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι δεν μπορεί να γράψει, ο 

αρμόδιος υπάλληλος, ύστερα από προφορική έκθεση του αιτήματος του ενδιαφερομένου, 

οφείλει να συντάξει ο ίδιος την αίτηση. 

Άρθρο 4 Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση 

1. α. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα 

δημόσιου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις 

των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα 

(50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες. Η 

προθεσμία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή 

συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή 

στοιχείων. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε 

τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον 

ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση 

στην αρμόδια υπηρεσία. Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία 

του πρώτου εδαφίου παρατείνεται κατά δέκα (10), ακόμη, ημέρες. β. Με απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση 

αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, διαφορετική προθεσμία για τη 

διεκπεραίωση υποθέσεων, εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι, που αναφέρονται ρητώς σ` 

αυτήν. 

2. Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά 

αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει, εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από 

την εκπνοή τους, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα: α) τους λόγους της 

καθυστέρησης, β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου 

του, για την παροχή πληροφοριών και γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία." 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης απέστειλε το αίτημα του κ. …………………… στον 

Συμπαραστάτη του Δημότη του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος επικοινώνησε με το Τμήμα 

Ανταποδοτικών Τελών του Δήμου και χορηγήθηκε η βεβαίωση στον αιτούντα. Στο ερώτημα 

για το λόγο καθυστέρησης της Υπηρεσίας έκδοσης της βεβαίωσης , ο αρμόδιος υπάλληλος 

απολογήθηκε ότι το τμήμα είναι υποστελεχομένο και ο αριθμός των αιτήσεων είναι 

αυξημένος. 

Κοζάνη 10-9-2020 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 



ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ Μ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω 

 

 
 
 
 
 
 


