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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Ξεκινάει η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας στον Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Ξεκινά τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, σύμφωνα με
την απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε (725/5/21-2-2017) με την οποία καλούνται όσοι
έχουν
δικαίωμα
επί
των
ακινήτων
που
βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών
Δήμων/Κοινοτήτων του
Καλλικρατικού Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης της Περιφερειακής Ενότητας
Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης
περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό
τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr
Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές αρχίζει στις 20-032017 και λήγει στις 20-06-2017 για τους κατοίκους εσωτερικού και στις 20-092017 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.
Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο
προβλεπόμενες κυρώσεις.
Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα
καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν
πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα
περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Συνεπώς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, οι δικαιούχοι να
προσέλθουν το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων
ιδιοκτησίας (20-06-2017) για να υποβάλλουν την δήλωση τους, διαφορετικά θα
απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας.
Οι περιοχές (προκαποδιστριακοί ΟΤΑ) στις οποίες πραγματοποιείται η συλλογή δηλώσεων
ιδιοκτησίας και τα αρμόδια γραφεία εμφανίζονται αναλυτικά παρακάτω:

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ, ΓΕΛΙΝΙΑΤΙΚΩΝ, ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ - ΡΟΖΕΝΩΝ, ΚΑΜΑΡΙΟΥ,
ΚΑΡΥΑΣ, ΚΑΤΩ ΛΟΥΤΡΟΥ, ΛΥΓΙΑΣ, ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ, ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ, ΠΙΤΣΩΝ, ΣΤΟΜΙΟΥ,
ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΥ, ΣΥΚΕΑΣ, ΧΕΛΥΔΟΡΕΟΥ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Ξυλόκαστρο: Νοταρά 71 (ισόγειο κατάστημα), ΤΚ 20400, Τηλ: 27430 23522
Αθήνα: Σισίνης 24, ΤΚ 11528, Τηλ: 210 7212808

Ωράριο λειτουργίας
Καθημερινά 08:00-16:00
και κάθε Τετάρτη 08:00-20:00

Για πληροφορίες επισκεφθείτε το site www.ktimatologio.gr ή καλέστε το 210 6505600
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