
 
  

 ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  Αρ.πρωτ. :……………… 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Μ2  ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4647/2019 ΑΡΘΡΟ 51 
 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία & Τόπος γέννησης:   

Στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας(2) 
 (Α.Δ.Τ.-Εκδ.Αρχή & Ημερ.έκδοσης):  

Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.:  

Τόπος κατοικίας:   Οδός:   Αριθ:  ΤΚ:  

Τηλέφωνο (Σταθερό):  Τηλέφωνο (Κινητό):  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου: 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗ (σε περίπτωση μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης του ακινήτου) 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία & Τόπος γέννησης:   

Στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας(2) 
 (Α.Δ.Τ.-Εκδ.Αρχή & Ημερ.έκδοσης):  

Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.:  

Τηλέφωνο (Σταθερό):  Τηλέφωνο (Κινητό):  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου: 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι έχω την συναίνεση των λοιπών ιδιοκτητών του ακινήτου και 
τα ακόλουθα στοιχεία του ακινήτου μου είναι ορθά: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Διεύθυνση ακινήτου:  Οδός:   Αριθ:  ΤΚ:  

Αριθμός παροχής:   Α.Τ.ΑΚ.(4):  

ΚΑΕΚ/Κωδ. Ακινήτου (5):  

Αριθμός & ημερομηνία 
Οικοδομικής άδειας:   

Αριθμός & ημερομηνία τίτλου 
ιδιοκτησίας:  

Αριθμός & ημερομηνία τίτλου 
τακτοποίησης ιδιοκτησίας:  

ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ(6) 

□ Οικιακή  □ Επαγγελματική □ Κοινωφελής(7) □ Οχλούσα (8) 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΡΕΥΜΑ: (9)                  □  ΝΑΙ    (ακίνητο υπό ανέγερση)                     □  ΟΧΙ 



  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ(6) 

Κατηγορία ακινήτου Όροφος (10) Ορθή επιφάνεια τετραγωνικών μέτρων ( Μ2 ): 

□ Οικόπεδο (χωρίς κτίσμα)   

□ Χώροι κύριας χρήσης   

□ Ημιυπαίθριος χώρος   

□ Αποθήκη(11)   

□ Χώρος στάθμευσης(στεγασμένος)(11)   

□ Ακάλυπτος χώρος επαγγελματικής 
χρήσης 

  

□ Κοινόχρηστος χώρος   

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Είδος εμπράγματου 
δικαιώματος(6): 

□ Πλήρης κυριότητα          □ Ψιλή κυριότητα           □ Επικαρπία 
□ Δικαίωμα επιφανείας(12) 

Ποσοστό συνιδιοκτησίας:  
Συνημμένα δικαιολογητικά (σε φωτοτυπία): 

1. Λογαριασμός ΔΕΗ ή Εναλλακτικού παρόχου (τελευταίος πληρωμένος). 
2. Τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαιο, άδεια οικοδομής, κλπ) και τίτλος τακτοποίησης (αν υπάρχει). 
3. Δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9). 
4. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (περίπτωση αλλοδαπών). 

 
Ημερομηνία:      …………..…… 

 
 

Ο ή Η ΔΗΛ…………………….. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           (Υπογραφή ) 
  
 
 

Οδηγίες για την συμπλήρωση του εντύπου 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.  
(2) Σε περίπτωση αλλοδαπού ιδιοκτήτη αναγράφεται ο Αριθμός Διαβατηρίου. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 
8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του 
ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.). Τον αναζητάτε στο Ε9 σας και το συμπληρώνετε.  
(5) Αναγράφεται ο αριθμός κτηματολογίου κάθε ακινήτου (σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί το ακίνητο στο κτηματολόγιο το 
αφήνετε κενό). 
(6) Σημειώνετε Χ στο αντίστοιχο κουτάκι. 
(7) Αφορά ακίνητα (στεγασμένοι χώροι) που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου δικαίου ή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.  
(8) Αφορά ακίνητα (στεγασμένοι και μη στεγασμένοι χώροι) άσκησης οικονομικής δραστηριότητας ιδιαίτερης όχλησης ή 
παραγωγής μεγάλου όγκου απορριμμάτων (εγκατάσταση βιομηχανίας παραγωγής μπετόν, αποθήκης τοποθέτησης μπαζών, 
κηπευτικών χωμάτων, βιοτεχνίες επεξεργασίας ξύλου και σιδήρου, μάνδρες υλικών οικοδομών ,σιδηρουργεία, μαρμαράδικα, λούνα 
πάρκ, ταπητοκαθαριστήρια, κλπ). 
(9) Κυκλώνετε αναλόγως το ΝΑΙ ή το ΟΧΙ. 
(10) Υπόγειο (ΥΠ), Ισόγειο (0), Πρώτος (1ος), Δεύτερος (2ος), κλπ. 
(11) Όταν αφορά ξεχωριστή ανεξάρτητη ιδιοκτησία συμπληρώνετε άλλη υπεύθυνη δήλωση ακινήτου, ενώ αν αφορά 
παρακολούθημα του ακινήτου συμπληρώνετε τα αντίστοιχο τετραγωνίδιο  στην ίδια υπεύθυνη δήλωση με αυτό. 
(12) Δικαίωμα επιφανείας είναι το εμπράγματο δικαίωμα φυσικού ή νομικού προσώπου να κατασκευάζει κτίσμα σε έδαφος 
κτήματος που είναι, κατά το χρόνο σύστασης του δικαιώματος, δημόσιο, κατά την έννοια του άρθρου 18 του ν.3986/2011, και να 
ασκεί, στο κτίσμα αυτό ή σε κτίσμα ήδη κατασκευασμένο σε δημόσιο κτήμα, τις εξουσίες που παρέχει το δικαίωμα της κυριότητας. 


