
ΑΙΣΗΗ υπαγωγήσ ςτο Ν.4647/2019 - ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
ΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΔΟΣΟΤΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΣΑ 

(παράγραφοσ 5 & 15 άρκρου 24 Ν.2130/93) 
Προσ τον Διμο ΜΤΚΟΝΟΤ 
Ο/Η (Επϊνυμο, Όνομα, Πατρϊνυμο): …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κάτοικοσ ……………………………………………Οδόσ και αρικμόσ: …………………………………………………………………… ΣΚ ………………. 

Ιδιοκτιτθσ –νομζασ –επικαρπωτισ του πιο κάτω αναφερόμενου ακινιτου, με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ 
τισ κυρϊςεισ του Ν. 1599/1986, άρκρο 22 παρ. 6, δθλϊνω τα πιο κάτω ςτοιχεία για τον υπολογιςμό  φόρων, τελϊν και 
ειςφορϊν.  

1.   ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΔΕΔΔΗΕ 

ΑΡ.ΠΑΡΟΧΗ : 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ: 

2.   ΣΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ – ΝΟΜΕΑ – ΕΠΙΚΑΡΠΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 
ΕΠΩΝΤΜΟ                         ΟΝΟΜΑ                       ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ                         ΑΦΜ                                  ΔΟΤ 

 
 

Α.Δ.Σ.                          ΣΗΛΕΦΩΝΟ                       ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ -ΣΚ                                   e-mail 
 

 
 

ΔΕΙΚΣΗ ΣΑΠ: 
Ιδιοκτήτησ              Νομζασ                        Επικαρπωτήσ                                   Ποςοςτό ςυν/ςίασ 

3.   ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ  - ΕΙΔΟ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 
 

 ΤΠΟΓΕΘΟ ΟΡΟΦΟ ΕΝΣΟ ΕΚΣΟ ΖΩΝΗ ΕΠΘΦΑΝΕΘΑ 

(ζύνολο ζε η.μ.) 

Αρχική 

επιθάνεια η.μ 

Πρόζθεηη 

επιθάνεια 

η.μ. 

ΠΑΛΑΘΟΣΗΣΑ

( ημερ. 

οικ.αδείας) 

ΚΣΘΜΑ          

ΟΘΚΟΠΕΔΟ          

ΑΛΛΟ          

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ : 

Η  παροφςα διλωςθ υποβάλλεται λόγω (σημειώστε με x) : 
 

    Λανκαςμζνθσ αρχικισ διλωςθσ τθσ αναγραφόμενθσ ςτον τίτλο ιδιοκτθςίασ επιφανείασ 
 

    Σακτοποίθςθ μετά από υπαγωγι ςτουσ Ν. 3843/2010, 4178/2013 & 4495/2017 
 

    Άλλο (περιγράψτε) 
 

............................................................................................................................................................ 
 
 

ΣΟΙΧΕΙΑ  ΣΙΣΛΟΤ  ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ: 

Είδοσ τίτλου (Αγορά/Δωρεά/Γονικι παροχι / Αποδοχι κλθρονομιάσ/φςταςθ) : ..................................................... 

Αρικμόσ ςυμβολαίου:     ..................................................... Ημερομθνία ςυμβολαίου: ...............................................  

Ποςοςτό ςυνιδιοκτθςίασ του ακινιτου ςτο οικόπεδο (ςε χιλιοςτά)…………………………………………………………………………… 

4.   ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΝΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ: 

Α/Α                            ΕΠΩΝΤΜΟ                                   ΟΝΟΜΑ              ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ                ΑΦΜ                      ΔΟΤ 

1 
 

Α.Δ.Σ.                   ΣΗΛΕΦΩΝΟ                ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ –ΣΚ                                   e-mail 
 

 

ΔΕΙΚΣΗ ΣΑΠ: 
Ιδιοκτήτησ               Νομζασ                   Επικαρπωτήσ                      Ψιλόσ κφριοσ                Ποςοςτό ςυν/ςίασ



 

Α/Α ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΑΦΜ ΔΟΤ 
2      

Α.Δ.Σ. ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ –ΣΚ e-mail 
    

ΔΕΙΚΣΗ ΣΑΠ: 
 

Ιδιοκτήτησ                    Νομζασ              Επικαρπωτήσ                            Ψιλόσ κφριοσ             Ποςοςτό ςυν/ςίασ 
 

Α/Α ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΑΦΜ ΔΟΤ 
3      

Α.Δ.Σ. ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ –ΣΚ e-mail 
    

ΔΕΙΚΣΗ ΣΑΠ: 
 

Ιδιοκτήτησ                       Νομζασ           Επικαρπωτήσ                            Ψιλόσ κφριοσ             Ποςοςτό ςυν/ςίασ 
 

Παρατθριςεισ  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

…… /…… / 202…. 
 

Ο/Η Δθλϊν/οφςα 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 
 

1  Ζντυπο 

2  ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΒΕΒΑΙΩΗ ΔΗΛΩΘΕΙΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Ε9 

3  Πρόςφατοσ λογαριαςμόσ ρεφματοσ 

4  Διλωςθ οριςτικισ υπαγωγισ ςτισ διατάξεισ των Ν.3843/2010, 4178/2013 , Ν.4495/2017 

5  ε περίπτωςθ υποβολισ από τρίτο πρόςωπο απαιτείται εξουςιοδότθςθ κεωρθμζνθ από ΚΕΠ ι Αςτυνομία 

ΧΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ για τθν ορκι ςυμπλιρωςθ του παρόντοσ: 
 

1.    Τποβάλλεται  από τον ιδιοκτιτθ ι τον επικαρπωτι  , όχι τον ψιλό κφριο 

2.     Ο επικαρπωτισ δθλϊνει και τα ςτοιχεία του ψιλοφ κφριου του ακινιτου. 

3. ε  περίπτωςθ  εξ  αδιαιρζτου  ςυνιδιοκτθτϊν  /  επικαρπωτϊν  δφναται  να  υποβάλλεται  μία  διλωςθ  ,  θ  οποία 

ςυνυπογράφεται από τουσ ςυνιδιοκτιτεσ /επικαρπωτζσ. 

4.    το πεδίο ΣΟΙΧΕΙΑ δθλϊνεται τα διακριτικά του ακινιτου (π.χ. Α-1 διαμζριςμα) 

5. το πεδίο ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  ςυμπλθρϊνεται θ ςυνολικι επιφάνεια του ακινιτου, δυνάμει του Ν.4647/2019. Προκφπτει από 

το άκροιςμα των πεδίων Αρχικι και Πρόςκετθ επιφάνεια.  τθ ςυνολικι επιφάνεια ακροίηονται όλα τα κτίςματα που 

υπάρχουν ςτο οικόπεδο και τα παρακολουκιματα αυτϊν (ιςόγειο-όροφοσ-υπόγειο-βοθκθτικοί χϊροι όπωσ γκαράη, 

αποκικεσ κελιά, υδατοδεξαμενζσ (πιςίνεσ) , μθχανοςτάςια κλπ. 

 
 
 
 
 
Προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτήρα: O Διμοσ Μυκόνου κατ’ εφαρμογι του Γενικοφ Κανονιςμοφ για τθν 
Προςταςία των Προςωπικϊν Δεδομζνων (GDPR) ΕΕ 2016/679, ςασ ενθμερϊνει ότι θ χριςθ των ανωτζρω δεδομζνων ςασ, 
κα πραγματοποιθκεί αποκλειςτικά για τθ διεκπεραίωςθ του αιτιματοσ ςασ, ςτο πλαίςιο τθσ εκπλιρωςθσ κακθκόντων που 

εκτελοφνται προσ το δθμόςιο ςυμφζρον και κατά τθν ενάςκθςθ δθμόςιασ εξουςίασ. 


