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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Διορθώζηε ηα ζωζηά ηεηραγωνικά ηων οικιών, καηαζηημάηων, 

ασθαιρέηων τωρίς πρόζηιμα και αναδρομικές τρεώζεις  μέτρι 31 

Μαρηίοσ 2020 

             Λύζε – ιύηξσζε γηα ρηιηάδεο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ κε ιαλζαζκέλα δεισκέλα 

εκβαδά ζηνπο Γήκνπο,πνπ ηνπο απαιιάζζεη από πξόζηηκα θαη αλαδξνκηθά, 

λνκνζεηήζεθε πξνρζέο από ηελ Διιεληθή Βνπιή. 

            Η ξεμηθέιεπζε απηή ξύζκηζε ε νπνία ππήξμε επίκνλν αίηεκα ηεο ΠΟΜΙΓΑ 

θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, δίλεη ην δηθαίσκα ζε θάζε ηδηνθηήηε αθηλήηνπ, πνπ 

έρεη δεισκέλν ζηνλ νηθείν ΟΤΑ ην αθίλεηό ηνπ κε κηθξόηεξν εκβαδόλ από ην 

πξαγκαηηθό, λα ην δηνξζώζεη ρσξίο ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ γηα ην παξειζόλ, θαη 

ρσξίο αλαδξνκηθέο ρξεώζεηο πνιιώλ εηώλ, όπσο πξνέβιεπε ε ζρεηηθή λνκνζεζία, 

ηδηαίηεξα γηα ηηο ηακηοποιήζεις ασθαιρέηων. 

 Η ξύζκηζε απηή πεξηιακβάλεη θάζε είδνπο θόξνπο, ηέιε θαη εηζθνξέο πξνο 

ηνπο Γήκνπο ηεο ρώξαο, ήηνη ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ, ΤΑΠ θαη 

δεκνηηθό θόξν, θαη αθνξά θάζε είδνπο αθίλεηα, ήηνη θαηνηθίεο, θαηαζηήκαηα, 

γξαθεία, απνζήθεο, βνεζεηηθνύο θαη θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θηηξίσλ θαη 

πνιπθαηνηθηώλ, βηνηερληθνύο θαη βηνκεραληθνύο θαη αθαιύπηνπο ρώξνπο, 

λόκηκα ή ηακηοποιημένα ασθαίρεηα. 

 Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ απηώλ είλαη κέρξη ηελ 31ε Μαξηίνπ 

2020, ελώ ε ρξέσζε ησλ πξόζζεησλ εκβαδώλ ζα αξρίζεη από ηελ 1.1.2020, 

όπνηε θαη αλ δεισζνύλ.  

 Ο Γήκνο Μεγαξέσλ θαιεί όινπο ηνπο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ  θαη ηδηαίηεξα 

όζνπο ηακηοποίηζαν ασθαίρεηα, λα ζπεύζνπλ λα επσθειεζνύλ από ηε 

κνλαδηθή απηή ξύζκηζε, λα ειέγμνπλ κέζα από ηνπο ινγαξηαζκνύο ξεύκαηνο 

ηα δεισκέλα εκβαδά ησλ αθηλήησλ ηνπο θαη λα πξνβνύλ ζηηο ηπρόλ 

απαηηνύκελεο δηνξζσηηθέο δειώζεηο ζην Γξαθείν Δζόδσλ ηνπ Γήκνπ. 

 Δπίζεο ππελζπκίδεηαη όηη ζηηο 31.12.2019 ιήγεη αλππεξζέησο ε πξνζεζκία 

δήισζεο γηα ηα θελά θαη κε ξεπκαηνδνηνύκελα αθίλεηα.  
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        Η ζρεηηθή δηάηαμε, πνπ ςεθίζηεθε νξίδεη ζπγθεθξηκέλα ηα εμήο: «Οη ππόρξενη 

ζε ππνβνιή δήισζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο επηθάλεηαο ή θαη ηεο ρξήζεο αθηλήηνπ 

πεξί ηνπ ππνινγηζκνύ θόξσλ, ηειώλ θαη εηζθνξώλ πξνο ηνπο ΟΤΑ α΄βαζκνύ, 

κπνξνύλ λα ππνβάινπλ δήισζε κε ηα νξζά ζηνηρεία κέρξη 31.3.2020 ρσξίο επηβνιή 

πξνζηίκσλ γηα ηελ κε ππνβνιή ή ηελ ππνβνιή αλαθξηβνύο δήισζεο. Γηαθνξέο ζηνπο 

αλαινγνύληεο θόξνπο, ηέιε θαη εηζθνξέο εθ ησλ δειώζεσλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ 

εδαθίνπ ππνινγίδνληαη θαη νθείινληαη κόλνλ από ηελ 1.1.2020. 

         Σε θάζε πεξίπησζε αο ζπεύζνπλ όινη νη ελδηαθεξόκελνη λα ξπζκίζνπλ απηό ην 

δήηεκα εθκεηαιιεπόκελνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηδηαίηεξα επλντθήο ξύζκηζεο. 
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