
TAΠ 

4 µηνύµατα 

Σύλλογος Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας 
<ippokrateios.politeia@gmail.com> 

Armaou, Sylvia <sylarm@vivartia.com> 9 Μαΐου 2011 4:34 µ.µ. 
Προς: ippokrateiospoliteia@gmail.com 

Καληµέρα και καλή εβδοµαδα! 

  

Ονοµάζοµαι Σύλβια Αρµάου –Παπαϊωάννου και µε τον σύζυγό µου αποκτήσαµε πρόσφατα ένα τµήµα 
οικοπέδου επί της οδού Θέτιδος. 

Ξέρουµε ότι στο τέλος του χρόνου θα πρέπει να αποδώσουµε το ΤΑΠ για το 2011. Η πληρωµή του θα 
γίνει στην κοινότητα Αφιδνών ή στον ∆ήµο Ωρωπίων? 

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων και σας εύχοµαι καλή δύναµη στο σηµαντικό σας έργο. 

  

Με εκτίµηση, 

  

Σύλβια Αρµάου-Παπαϊωάννου 

  

  

  

Σύλλογος Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας <ippokrateios.politeia@gmail.com> 
10 Μαΐου 2011 12:37 

µ.µ. 
Προς: "Armaou, Sylvia" <sylarm@vivartia.com> 

Κυρία Σύλβια Αρµάου –Παπαϊωάννου 

  
  Σας ευχαριστούµε για το ηλεκτρονικό σας γράµµα. 
Μετα την υπογραφή του συµβολαίου αγοράς του οικοπέδου σας θα πρέπει να 
καταθέσετε ενα αντίγραφο στην πρώην κοινότητα Αφιδνών. 
Ταυτόχρονα θα πρέπει να καταθέσετε και δήλωση ΤΑΠ στην πρώην κοινότητα 
Αφιδνών.Θα πρέπει δε να πάρετε αντίγραφο της δήλωσης και να το φυλάξετε. 
 Ο ∆ήµος Ωρωπού θα πρέπει να σας στείλει ειδοποίηση για την πληρωµή ΤΑΠ.Σε 
περίπτωση µη αποστολής δεν έχεται υποχρέωση πληρωµής ούτε επιβαρύνεστε µε 
πρόστιµο, αρκεί να έχετε το αποδεικτικό της δήλωσης  σας ΤΑΠ. 
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                                                              Πατεράκης ∆ιονύσιος 

 
 
Στις 9 Μαΐου 2011 4:34 µ.µ., ο χρήστης Armaou, Sylvia <sylarm@vivartia.com> έγραψε: 

[Κρυµµένο ανεφερόµενο κείµενο] 

 

Σύλλογος Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας 
<ippokrateios.politeia@gmail.com> 

10 Μαΐου 2011 12:42 
µ.µ. 

Προς: "Armaou, Sylvia" <sylarm@vivartia.com> 

ΥΓ: Τηλέφωνο Κοινότητας (2295022883) 
 
Στις 10 Μαΐου 2011 12:37 µ.µ., ο χρήστης Σύλλογος Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας 
<ippokrateios.politeia@gmail.com> έγραψε: 

[Κρυµµένο ανεφερόµενο κείµενο] 

 

Armaou, Sylvia <sylarm@vivartia.com> 10 Μαΐου 2011 12:59 µ.µ. 
Προς: Σύλλογος Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας <ippokrateios.politeia@gmail.com> 

Καληµέρα κύριε Πατεράκη, 

  

Σας ευχαριστώ για το e-mail σας και για τις πολύτιµες πληροφορίες. Αν και µου κάνει εντύπωση, 
γιατί είχα µιλήσει µε την κα Πάντου στην Κοινότητα και το µόνο που µου είχε πει ήταν να 
περάσω τέλος του χρόνου για να πληρώσω το ΤΑΠ. 

Καταθέτοντας σ’ αυτή τη φάση δήλωση ΤΑΠ, θα πρέπει να πληρώσω κάποιο ποσό? 

  

Σας ευχαριστώ και πάλι. 

  

Με εκτίµηση, 

  

Σύλβια Αρµάου 

  

  

From: Σύλλογος Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας [mailto:ippokrateios.politeia@gmail.com]  
Sent: Tuesday, May 10, 2011 12:43 PM 
To: Armaou, Sylvia 
Subject: Re: TAΠ 

[Κρυµµένο ανεφερόµενο κείµενο] 
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