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Δ.Ο.Υ. 

 

  Αριθμός δήλωσης: 

  

  

ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

  

Α.  Στοιχεία Εκμισθωτή 

 α/α ΑΦΜ Ονοματεπώνυμο/επωνυμία ποσοστό Ιδιότητα δηλούντος (1) 

                        

                        

 Β.  Στοιχεία Μισθωτών 

α/α ΑΦΜ Ονοματεπώνυμο/επωνυμία 

                        

                        

                        

                        

Γ.  Στοιχεία μίσθωσης 

  Διάρκεια μίσθωσης     
                        

                    

Είδος μίσθωσης (2) Ημερομηνία υπογραφής 
συμφωνητικού 

από έως Συνολικό μηνιαίο μίσθωμα 

                        

                         

 

Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 

  

Ημερομηνία λύσης μίσθωσης   

 

 Στο συμφωνητικό υπάρχει όρος που επιτρέπει στον μισθωτή να υπεκμισθώνει το ακίνητο μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
 βάσει του άρθρου 111, ν.4446/2016                             Ναι ……….  Όχι…………. 

 Το μίσθωμα προσδιορίζεται σε είδος ή ποσοστό;                             Ναι ……….  Όχι…………. 
                

 Στο συμφωνητικό υπάρχει όρος που απαγορεύει την υπεκμίσθωση ή την παραχώρηση χρήσης;                          Ναι ……….  Όχι…………. 
           

 Στο συμφωνητικό υπάρχει όρος που επιτρέπει στον μισθωτή να συστήνει Ν.Π. στα οποία θα συμμετέχει και ο ίδιος, ή την πρόσληψη  

 συνεταίρου;                                       Ναι ……….. Όχι………… 

         Εάν η μίσθωση αποτελεί συνέχεια προηγούμενης συμπληρώστε       
                  

 Αριθμός πρωτ.αρχικής:       Ημερομηνία υποβολής:    Δ.Ο.Υ υποβολής:  
                      

          Εάν πρόκειται για υπεκμίσθωση συμπληρώστε:          
                  

 Αριθμός πρωτ.αρχικής:       Ημερομηνία υποβολής:    Δ.Ο.Υ υποβολής:  
                      

1 
  



Δ. Στοιχεία ακινήτων 

  είδος ακινήτου (3)   ΑΤΑΚ   οδός αριθμός  Τ.Κ. 

                        

          

  Δήμος Νομός   αριθμός παροχής ΔΕΗ  επιφάνεια  όροφος 
 

m2 
  

   

         

Εάν εκμισθώνετε μέρος του ακινήτου συμπληρώστε την επιφάνεια που εκμισθώνετε 
(Το παρόν συμπληρώνεται και στην περίπτωση μερικής υπεκμίσθωσης) 

      

Εάν το αρχικό μισθωτήριο περιλαμβάνει περισσότερα του ενός ακίνητα, συμπληρώστε 
τον αύξοντα αριθμό του ακινήτου ή των ακινήτων για τα οποία πραγματοποιείται η 
υπεκμίσθωση(συμπληρώνεται μόνο σε τροποποιητική δήλωση υπεκμίσθωσης)      

      
          

Ε. Ενεργειακό πιστοποιητικό 

 αριθμός καταχώρησης  ημερομηνία έκδοσης αριθμός ασφαλείας 

          
 
 

 Σημειώσεις 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

  

 

Ημερομηνία  

ο/η δηλ……….  

Ιδιότητα δηλούντος:  

Απόφαση 

Διορισμού/νομιμοποίησης: 

       

Ημερομηνία  

ο/η παραλαβ……  



 
Κωδικοποίηση Πινάκων αναφοράς 

 

1 
  

2 
   

3 
  

        
            

 Ιδιότητα δηλούντος   Είδος μίσθωσης    Είδος ακινήτου   
            

 Κύριος   Αστική (κατοικίας)   Κατοικία/διαμέρισμα   Αίθουσα θεαμάτων  
           

 Επικαρπωτής   Επαγγελματική   Μονοκατοικία   Αίθουσα εκδηλώσεων  
           

 Νομέας   Αγροτική/Γεωργική   Κατάστημα   Εκθεσιακό κέντρο  
           

 Υπεκμισθωτής   Βραχυχρόνια μίσθ. εκτός ψηφιακής πλατφ.   Γραφείο   Γήπεδο  
           

    Παραχώρηση χρήσης   Υπαίθριος χώρος   Χώρος τοποθέτησης επιγραφών, κεραιών κλπ  
           

    Άλλο είδος   Αποθήκη   Κοινόχρηστοι χώροι σε ακίνητα  
           

    

Παραχώρηση χρήσης δικαιώματος 
εκμετάλλευσης  καταστήματος εντός 
εμπορικού κέντρου   Γεωργικά/Κτηνοτροφικά κτίρια   Μεταλλεία/Λατομεία  

           

    

Παραχώρηση  χρήσης δικαιώματος 
εκμετάλλευσης περιπτέρου   Χώρος στάθμευσης   Δασικές εκτάσεις  

            

    

Παραχώρηση χρήσης δικαιώματος 
εκμετάλλευσης κυλικείου   Σταθμός αυτοκινήτων ΔΧ   Λιβάδια  

            

    

 

Παραχώρηση/υποπαραχώρηση χρήσης χώρων 
εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης 

   Βιομηχανικά & βιοτεχνικά κτίρια   Βοσκότοποι  
            

    Εξωσυμβατική χρήση   Ξενοδοχείο   Αγροί μονοετούς καλλιέργειας  
            

    

Ακίνητο με σύμβαση χρηματοδοτικής 
μίσθωσης που εκμισθώνεται σε τρίτο   Νοσοκομείο/Κλινική   Αγροί πολυετούς καλλιέργειας  

            

       Ευαγή ιδρύματα   Ιχθυοτροφεία  
            

       Εκπαιδευτικό ίδρυμα/Φροντιστήριο   Λίμνες  

       Αθλητικές εγκαταστάσεις      
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