£

COURIER
Προς το
Κτηματολόγιο Πρωτευούσης

ΑΙΤΗΣΗ
Επώνυμο
Όνομα

Ιδιότητα

Ιδιώτης
Eταιρεία
Τράπεζα
Δημόσιο
Πληρ/σιος Δικηγόρος
£ Συμβολαιογράφος
£ Mηχανικός
£ Δικαστικός Επιμελητής
£
£
£
£
£

Διεύθυνση
&
Ταχ. Κωδ.
Τηλέφωνο
E-mail
Ημ/νία
Κατατέθηκε από τον/την κ. ...................................
…………………………………………………………………………....
Κινητό: ....................................................................
Ε-mail: ....................................................................
£Με εξουσιοδότηση

£Με Πληρεξούσιο

Παρατηρήσεις από τον Αιτούντα
Ιδιοκτήτης: ………………………………................................
Ποσό Προσημείωσης: ................................................
Διεύθυνση Ακινήτου:……………………....……..................
...................................................................................
Περιγραφή Ακινήτου: ………………………….....................
....................................................................................

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία
Κτηματολογικός Αριθμός: ..........................................
....................................................................................

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε:

£ Φύλλο Καταχώρησης Ακινήτου
£ Απόσπασμα Κτηματολογικού Χάρτη Ακινήτου
για την ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ: …………………………...........................
Δήμου: Καλλιθέας £ Παλαιού Φαλήρου £ (προ ανάρτησης)
1. £ για κάθε ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ: ……………………….....................
2. £ για Εγγραφή Προσημείωσης Υποθήκης
3. £ για Άρση Προσημείωσης Υποθήκης
4. £ για Τροπή Προσημείωσης Υποθήκης
σύμφωνα με την συνημμένη απόφαση με αρ. ……………........
του Μονομελούς Πρωτοδικείου ……………………………………....
Δήμου Καλλιθέας που ανήκει στους:
Επώνυμο
Όνομα
Πατρώνυμο
1
2
3
4
σύμφωνα με το συμβόλαιο με αριθμό ……………….......…........
Συμβ/φου: ....................…...……………………………...…………........
με στοιχεία μεταγραφής:Τόμος:…........Αρ:......Ημ/νία:………..
Επίσης δηλώνω οτι αποδέχομαι τους παρακάτω όρους:
1. Η κυριότητα των χορηγούμενων στοιχείων παραμένει
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος που διατηρεί τα
πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα στα ψηφιακά
ή αναλογικά δεδομένα που χορηγεί κι εκχωρεί στον
αγοραστή το δικαίωμα χρήσης του προϊόντος που
αιτείται, μόνο για το σκοπό που αναγράφει στην
αίτησή του.
2. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η μερική ή ολική
αναπαραγωγή και διάθεση του χορηγούμενου υλικού
ή παραγώγων του σε τρίτους, στο εσωτερικό ή
εξωτερικό, με ή χωρίς αμοιβή, χωρίς την γραπτή
έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
3. Για την περίπτωση ψηφιακών προϊόντων επιτρέπεται
η δημιουργία ενός μόνο αντιγράφου ασφαλείας με
ευθύνη του αγοραστή.
4. Απαγορεύεται
δημοσίευση
ή
χρήση
του
χορηγούμενου υλικού ή παραγώγων αυτού σε
ιστοσελίδες του διαδικτύου (internet) χωρίς τη
γραπτή άδεια του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
5. £ Παρακαλώ, να μου αποστείλετε το/τα Φύλλο/α
Καταχώρησης Ακινήτου/των με COURIER, με χρέωσή
μου.
Ο/Η Αιτών/ούσα
(ονοματεπώνυμο & υπογραφή)

Αρ. Πρωτοκόλλου: .....................................................
Αρ. Διεκπεραίωσης: ...................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:

/
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Α.Δ.Τ.: ............................................................... / Ημερομηνία: ........................

1/8 Αρχή: .................................................................................................
Εκδούσα

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 290 – 155 62 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
(Στάση ΜΕΤΡΟ Νομισματοκοπείου, έξοδος Κονδυλάκη)
Ε- MAIL: gkp@ktimatologio.gr

ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 10:00 ΕΩΣ 14:00 ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Εξουσιοδότηση
Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα .............................................................................. με στοιχεία αστυνομικής
ταυτότητας ΑΔΤ:..................................., ημερ.έκδοσης:............................., εκδούσα αρχή:................................,
διεύθυνση κατοικίας .............................................................................................................................................
Κινητό τηλέφωνο: ......................................................... Ε-mail: ………………………………………………………………………..

Εξουσιοδοτώ
τον/την......................................................................... όνομα πατρός ....................................... όνομα μητρός
..............................με στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας ΑΔΤ: ......................................, ημερ.έκδοσης:
........................, εκδούσα αρχή:................................................., διεύθυνση κατοικίας: .......................................
................................................................................................................................................................................
Κινητό τηλέφωνο: ......................................................... Ε-mail: ………………………………………………………………………..

να αιτηθεί ή/και να παραλάβει
Φύλλο Καταχώρησης Ακινήτου / Απόσπασμα Κτηματολογικού Χάρτη (με συντεταγμένες) για το
£ διαμέρισμα, £ κατάστημα, £ αποθήκη, £ θέση στάθμευσης, £ δικαίωμα υψούν, με στοιχεία:
εμβαδού ............................... τ.μ., χιλιοστών επί οικοπέδου .......................... στον .............................. όροφο,
ιδιοκτησίας ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
στη διεύθυνση: ......................................................................................................................................................
για £ κάθε νόμιμη χρήση, ή £ ρύθμιση δανείου, ή σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης:
£ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ, £ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, £ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ, £ ΔΩΡΕΑ ΕΝ ΖΩΗ,
£ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ, £ ΑΛΛΟ ........................................................................................
ή έκδοση άδειας £ μικρής / £ μεγάλης κλίμακας, ή £ εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, ή £ εγγραφή
άρσης προσημείωσης υποθήκης, ή £ εγγραφή τροπής προσημείωσης υποθήκης, ή £ εγγραφή κατάσχεσης.

Ο / Η Εξουσιοδοτών / ούσα
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
επισυναπτόμενα στην Αίτηση
για την έκδοση Φύλλου Καταχώρησης Ακινήτου
ή / και
για την έκδοση Αποσπάσματος (με συντεταγμένες) Κτηματολογικού Χάρτη Ακινήτου
• για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης: ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ, ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ, ΔΩΡΕΑ ΕΝ
ΖΩΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
ή
• για έκδοση άδειας μικρής / μεγάλης κλίμακας, για κάθε νόμιμη χρήση, για ρύθμιση
δανείου.

&
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

επισυναπτόμενα στην Αίτηση
για την έκδοση Φύλλου Καταχώρησης Ακινήτου
• για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
• ή για εγγραφή Προσημείωσης Υποθήκης, ή εγγραφή Άρσης Προσημείωσης
Υποθήκης/Κατάσχεσης, ή εγγραφή τροπής Προσημείωσης Υποθήκης, ή εγγραφή
Κατάσχεσης.
Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να αιτηθείτε και να παραλάβετε στοιχεία ακίνητης
περιουσίας από το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ, όπως Φύλλο Καταχώρησης Ακινήτου
(Απόσπασμα Κτηματολογικού Βιβλίου Α3) ή/και Απόσπασμα Κτηματολογικού Χάρτη με
Συντεταγμένες, σύμφωνα με την οδηγία GDPR 2018/411 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία
τροποποιείται η οδηγία 2016/97 IDD Περί Ασφαλιστικής Διανομής, απαιτείται η έγγραφη απόδειξη
έννομου συμφέροντος με σκοπό τη συμβολαιογραφική πράξη, την έκδοση άδειας μικρής/μεγάλης
κλίμακας, τη νόμιμη χρήση, κ.λπ..
Τα χορηγούμενα στοιχεία μπορείτε να παραλάβετε, καλώντας courier με χρέωσή σας, μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης στοιχείων ακίνητης περιουσίας από την υπηρεσία μας,
μετά από ειδοποίησή μας προς εσάς με ηλεκτρονικό μήνυμά μας.
Για το λόγο αυτό, μπορείτε εναλλακτικά:
1. Να μας αποστείλετε:
•

Αίτηση και δικαιολογητικά ως αρχεία PDF με e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση
gkp@ktimatologio.gr (σύμφωνα με το προηγούμενο υπόδειγμα) ή

•

Αίτηση και δικαιολογητικά με courier ή

2. Να μας προσκομίσετε:
Αίτηση και δικαιολογητικά, καθημερινά 10:00 έως 14:00 ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ, ως εξής:
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1. ΑΙΤΗΣΗ:
1.1.

Εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή τον συνιδιοκτήτη χρειάζονται τα πλήρη
στοιχεία της ταυτότητας ενός ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη: (ΑΔΤ, ημερομηνία έκδοσης,
εκδούσα αρχή), πλήρη διεύθυνση κατοικίας, κινητό τηλέφωνο, e-mail, το είδος της
συμβολαιογραφικής πράξης που επιθυμεί να προβεί (π.χ. ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ, ΑΠΟΔΟΧΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ, ΔΩΡΕΑ ΕΝ ΖΩΗ, κ.λπ.) και τα στοιχεία του ακινήτου,
διεύθυνση, όροφος, χαρακτηρισμός (π.χ. Α-1, αν είναι διαμέρισμα, κατάστημα, κ.λπ.)
τετραγωνικά και χιλιοστά επί του οικοπέδου.

1.2.

Εάν η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο (π.χ. ιδιώτη, μεσίτη) χρειάζονται τα
πλήρη στοιχεία ταυτότητάς του (ΑΔΤ, ημερομηνία έκδοσης, εκδούσα αρχή), πλήρης
διεύθυνση κατοικίας, κινητό τηλέφωνο, e-mail, το είδος της συμβολαιογραφικής
πράξης που επιθυμεί να προβεί ο ιδιοκτήτης (π.χ. ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ, ΑΠΟΔΟΧΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ, ΔΩΡΕΑ ΕΝ ΖΩΗ, κ.λπ.) και τα στοιχεία του ακινήτου,
διεύθυνση, όροφος, χαρακτηρισμός (π.χ. Α-1, αν είναι διαμέρισμα, κατάστημα, κ.λπ.)
τετραγωνικά και χιλιοστά επί του οικοπέδου.
Επίσης, χρειάζεται εξουσιοδότηση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του
ιδιοκτήτη

ή

εξουσιοδότηση

σφραγισμένη

με

τη

στρογγυλή

σφραγίδα

συμβολαιογράφου ή την αντίστοιχη του δικηγόρου, υπογεγραμμένη από
συμβολαιογράφο ή από δικηγόρο.
1.3.

Eάν η αίτηση υποβάλλεται από συμβολαιογράφο, αυτή χρειάζεται να σφραγιστεί
ευδιάκριτα με την στρογγυλή σφραγίδα του, να αναγραφεί ο αριθμός μητρώου του, τα
στοιχεία της έδρας του, τα στοιχεία αστυνομικής του ταυτότητας: (ΑΔΤ, εκδούσα αρχή,
ημερομηνία έκδοσης) κινητό τηλέφωνο, e-mail, το είδος της συμβολαιογραφικής
πράξης που επιθυμεί να προβεί (π.χ. ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ, ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ,
ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ, ΔΩΡΕΑ ΕΝ ΖΩΗ, κ.λπ.) και τα στοιχεία του ακινήτου, διεύθυνση,
όροφος, χαρακτηρισμός (π.χ. Α-1, αν είναι διαμέρισμα, κατάστημα, κ.λπ.), τετραγωνικά
και να υπογραφεί.
Εάν ο συμβολαιογράφος αποστείλει τρίτο πρόσωπο (χωρίς έννομο συμφέρον) να
αιτηθεί και να παραλάβει, χρειάζεται να προσκομίσει εξουσιοδότηση από το
συμβολαιογράφο σύμφωνα με την οποία το εξουσιοδοτεί να αιτηθεί και να
παραλάβει Φύλλο Καταχώρησης Ακινήτου, για το/α ακίνητο/α με συγκεκριμένα
στοιχεία σύντομης περιγραφής του/τους.

1.4.

Εάν η αίτηση υποβάλλεται από δικηγόρο ή δικαστικό επιμελητή ή ΤΡΑΠΕΖΑ μέσω
δικηγόρου, αυτή χρειάζεται να σφραγιστεί ευδιάκριτα με τη σφραγίδα της έδρας του,
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να αναγραφεί ο αριθμός μητρώου του, τα στοιχεία της έδρας του, τα στοιχεία
αστυνομικής του ταυτότητας: (ΑΔΤ, εκδούσα αρχή, ημερομηνία έκδοσης), κινητό
τηλέφωνο, e-mail, το είδος της συμβολαιογραφικής πράξης που επιθυμεί να προβεί
(π.χ. ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ, ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΟΝΙΚΗ Π ΔΩΡΕΑ ΕΝ ΖΩΗ,
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ, ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ, κ.λπ.), τα στοιχεία του ακινήτου, διεύθυνση, όροφος,
χαρακτηρισμός (π.χ. Α-1, αν είναι διαμέρισμα, κατάστημα, κ.λπ.), τετραγωνικά,
χιλιοστά επί του οικοπέδου και να υπογραφεί.
Εάν ο δικηγόρος ή ο δικαστικός επιμελητής ή η Τράπεζα χρειάζονται να αποστείλουν
τρίτο πρόσωπο να αιτηθεί και να παραλάβει, χρειάζεται να προσκομίσει
εξουσιοδότηση από τον δικηγόρο ή τον δικαστικό επιμελητή ή εντολή από την
Τράπεζα σύμφωνα με την οποία εξουσιοδοτείται να αιτηθεί και να παραλάβει
Φύλλο Καταχώρησης Ακινήτου, για το/α ακίνητο/α με συγκεκριμένα στοιχεία
σύντομης περιγραφής του/τους.
1.5.

Εάν η αίτηση υποβάλλεται από μηχανικό, αυτή χρειάζεται να σφραγιστεί ευδιάκριτα με
τη σφραγίδα της έδρας του ή να αναγραφούν τα στοιχεία της έδρας του, ο αριθμός
μητρώου του, τα στοιχεία αστυνομικής του ταυτότητας: (ΑΔΤ, εκδούσα αρχή,
ημερομηνία έκδοσης), κινητό τηλέφωνο, e-mail, το λόγο που αιτείται ο μηχανικός τα
στοιχεία ακινήτου/των (π.χ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ή ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, κ.λπ.), τα
στοιχεία του ακινήτου, διεύθυνση, όροφος, χαρακτηρισμός (π.χ. Α-1, αν είναι
διαμέρισμα, κατάστημα, κ.λπ.), τετραγωνικά, χιλιοστά επί του οικοπέδου και να
υπογραφεί.
Επίσης, χρειάζεται εξουσιοδότηση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του
ιδιοκτήτη προς το μηχανικό.

1.6.

Εάν η αίτηση υποβάλλεται από ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αυτή χρειάζεται να σφραγιστεί ευδιάκριτα με
τη σφραγίδα της έδρας της, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, e-mail, το είδος της
συμβολαιογραφικής πράξης που επιθυμεί να προβεί (π.χ. ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ, κ.λπ.), τα
στοιχεία του ακινήτου, διεύθυνση, όροφος, χαρακτηρισμός (π.χ. Α-1, αν είναι
διαμέρισμα, κατάστημα, κ.λπ.), τετραγωνικά, χιλιοστά επί του οικοπέδου και να
υπογραφεί.
Εάν αιτηθεί και παραλάβει υπάλληλος της εταιρείας, αυτός, χρειάζεται:
1.6.1. Εξουσιοδότηση σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον διευθύνοντα
σύμβουλο ή πρόεδρο της εταιρείας ή αντίγραφο πληρεξουσίου και
1.6.2. Αντίγραφο της εγγραφής της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.
1.6.3. Αντίγραφο πληρεξουσίου.
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1.7.

Εάν η αίτηση υποβάλλεται από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, αυτή χρειάζεται να σφραγιστεί
ευδιάκριτα με τη σφραγίδα του φορέα/οργανισμού/εταιρείας και να αναγραφούν τα
στοιχεία της έδρας του πληρεξουσίου δικηγόρου, του αριθμού μητρώου του, τα
στοιχεία αστυνομικής του ταυτότητας: (ΑΔΤ, εκδούσα αρχή, ημερομηνία έκδοσης),
κινητό τηλέφωνο, e-mail, το είδος της συμβολαιογραφικής πράξης που επιθυμεί να
προβεί (π.χ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ) τα
στοιχεία του ακινήτου, διεύθυνση, όροφος, χαρακτηρισμός (π.χ. Α-1, αν είναι
διαμέρισμα, κατάστημα, κ.λπ.), τετραγωνικά, χιλιοστά επί του οικοπέδου και να
υπογραφεί.
Επίσης, χρειάζονται αντίγραφα όλων των εγγράφων που πιστοποιούν την ΑΤΕΛΕΙΑ,
την οποία δικαιούται το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ επειδή έχει ήδη μεταγράψει την
ιδιοκτησία του στο Υποθηκοφυλακείο Καλλιθέας ή Παλαιού Φαλήρου, άλλως μη
μεταγεγραμμένη ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου στο οικείο Υποθηκοφυλακείο,
δεν δικαιούται ΑΤΕΛΕΙΑ.

2.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ/ΕΣ:
Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται η αποστολή με e-mail αντιγράφου Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας και Δικηγορική ή Συμβολαιογραφική Ταυτότητα.

3.

ΕΚΔΟΣΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ Ε-PARAVOLO:
3.1.

EKΔΙΔΕΤΕ κι EKTYΠΩΝΕΤΕ (σε οποιοδήποτε ονοματεπώνυμο)
• Μέσω εφαρμογής Taxisnet (χωρίς κωδικούς taxisnet)

ή
•

σε ΚΕΠ (χωρίς κωδικούς taxisnet) www.gsis.gr → e – paravolo

στα στοιχεία:
• Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
• Κατηγορία Παραβόλου: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
• Τύπος παραβόλου:
Α. Για ένα ακίνητο: Απόσπασμα Κτηματολογικού Βιβλίου Α3:
Για το ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Α3, η χρέωση είναι 16,50 €
ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ, στον κωδικό:
→

(ΚΩΔΙΚΟΣ 2250) = 16,50 €

Β. Επιπρόσθετα του ενός ακίνητα με χιλιοστά επί του οικοπέδου, δηλ. για
oποιοδήποτε άλλο ποσό περισσότερο από 16,50 €:
Απόσπασμα Κτηματολογικού Βιβλίου Α3: Η χρέωση είναι 16,50 € ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΩΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ με χιλιοστά επί του οικοπέδου και 5,50 € ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ με χιλιοστά επί του οικοπέδου ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ,
ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ή ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
εκδίδεται
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ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ
π.χ. 22 € για δύο ακίνητα, ή 27,50 € για τρία ακίνητα, κ.λπ., στον κωδικό:

(ΚΩΔΙΚΟΣ 2251) = ……………... €

→

Γ. Απόσπασμα Κτηματολογικού Χάρτη:
Για το ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ, με συντεταγμένες η χρέωση
υπολογίζεται από το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ κι ενημερώνεστε για το
ποσό που θα πληρώσετε σε Τράπεζα, στον κωδικό:
→

(ΚΩΔΙΚΟΣ 2249) =

……………...

€

για το οποίο θα πρέπει μετά από επικοινωνία με την υπηρεσία μας στο email μας gkp@ktimatologio.gr να σας ενημερώσουμε για το ποσό του
παραβόλου, το οποίο εκτυπώνετε και μας αποστέλλετε στην ηλεκτρονική μας
διεύθυνση.
3.2. Πληρώνετε σε τράπεζα το ποσό των 16,50 ευρώ ή όποιο άλλο ποσό της οφειλής σας,
προσκομίζοντας εκεί το e-paravolo ή πληρώνετε μέσω internet banking.
3.3. Ακολούθως, μάς αποστέλλετε το e-paravolo KAI την απόδειξη πληρωμής της
τράπεζας στο e-mail μας gkp@ktimatologio.gr και κατά την προσέλευσή σας στην
υπηρεσία μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για

να

χρησιμοποιηθεί/κατατεθεί

ένα

e-paravolo

στον

Φορέα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, είναι απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του.

4.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ/ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

5.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

ΑΚΙΝΗΤΟΥ.
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ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΤΟΥ

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
•

για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

•

ή για εγγραφή Προσημείωσης Υποθήκης, ή εγγραφή Κατάσχεσης, ή εγγραφή
Άρσης Προσημείωσης Υποθήκης / Κατάσχεσης, ή εγγραφή τροπής Προσημείωσης
Υποθήκης, ή εγγραφή Κατάσχεσης.

6. ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
•
•
•
•

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ/ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΑΘΗΚΗΣ.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ.

7. ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ
•

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ (από τράπεζα, ΔΟΥ, ιδιώτη).

•

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ
ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ.

ή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

8. ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ
•

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ (από τράπεζα, ΔΟΥ, ιδιώτη).

•

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ.

•

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ.

•

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ.

9. ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ – ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ.
•
•

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ – ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ – ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ.

ΕΓΓΡΑΦΗΣ

10. ΓΙΑ ΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ.
•

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ.

•

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

ΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗΣ

11.ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ από τον ΟΕΚ.
•

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ από τον ΟΕΚ.

12.ΓΙΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ από τον ΟΕΚ.
•
•

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ από τον ΟΕΚ ή δανειακή σύμβαση.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ από τον ΟΕΚ.
ΕΚΔΟΣΗ: 23.9.2019
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