
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ : ...................................

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ : .................
Υποβλήθηκε µε την 
υπ.αριθµ.πρωτ. ........................... αίτηση

∆ΗΛΩΣΗ   Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
(άρθρο 12 Ν.1337/83, Ν.2242/1994 & Ν.4315/2014)

1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ   Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ  ή  ΣΥΝΙ∆ΙΟΚΤΗΤΗ

1.1. ΟΝΟΜΑ:  ....................................................................................................

1.2. ΕΠΩΝΥΜΟ:   ..............................................................................................

1.3. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: .................................................................

1.4. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ..............................................................

1.5. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ: ...............................................................

1.6. ∆ΗΜΟΤΗΣ: ................................................................................................

1.7. ∆/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ /Τ.Κ: ................................................................................

1.8. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ...............................................................................................

1.9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (αριθµός - ηµ/νία - τόπος έκδοσης): .................

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

1.10. ΕΠΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

         α. Επωνυµία: ...........................................................................................

         β. Έδρα (∆/νση/Τ.Κ./τηλέφωνο): ..............................................................

         γ. Έτος  ιδρύσεως: ................................................................................

         δ. Πράξη  σύστασης: ................................................................................

         ε. Εκπρόσωπος: ......................................................................................

2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

2.1. ΤΡΟΠΟΣ   ΚΤΗΣΗΣ (αγορά, κληρονοµιά, δωρεά, κ.λ.π.)
..............................................................................................................….........
2.2. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ (αριθµός, ηµεροµηνία, συµβολαιογράφος - περιοχή,
τόµος καταχώρησης ή µεταγραφής, Υποθηκοφυλακείο ή Κτηµ. Γραφείο:
......................................................……………….................................................…
......................................................………………....................................................
2.3. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (συµβολαίου) :  ......................... τ. µ.
2.4. ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΙ∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (%) :  ............. %
2.5. ΣΥΝΙ∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ   (ονόµατα  και  ποσοστά) :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
2.6. ΘΕΣΗ  ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ (∆ιεύθυνση, Ο.Τ., περιγραφή) : …...............………..
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
......................................................………………....................................................
2.7. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΜΟΡΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................



3.           ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ

3.1 ΚΤΙΣΜΑΤΑ (περιγραφή, επιφάνεια, χρήση, κατάσταση, ιδιοκατοίκη-ση ή 
µίσθωση κ.λ.π.) ……………...................................…………...........…………….
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
3.2. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (είδος, ποσότητες κ.λ.π.) ......................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
3.3. ∆ΕΝ∆ΡΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (είδος,  µέγεθος,  παλαιότητα, µορφή καλλιέρ-
γειας) .................................................................................................................
...........................................................................................................................

4.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ / Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (28.5.2014)
(Συµπληρώνεται µόνο εφόσον ο τίτλος κτήσης της παρ. 2.2 είναι µεταγενέστερος της
ελεγχόµενης ηµεροµηνίας.)

4.1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :  .............................................................…...........…
4.2 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΠΑΤΕΡΑ :  ...............................................................
4.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ : ..............................................................
4.4 ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
       α. Επωνυµία ......................................................................
       β. Έδρα ......................................................................
       γ. Έτος  Ιδρύσεως ......................................................................
       δ. Πράξη Σύστασης ..........................................….................……
       ε. Εκπρόσωπος .....................................................................
4.5 ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (αγορά , κληρονοµιά, δωρεά, κ.λ.π.) : ..........................
4.6. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ (αριθµός, ηµεροµηνία, συµβολαιογράφος/περιοχή, τόµος 
µεταγραφής, Υποθηκοφυλακείο) : .....................................................................
4.7. ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΙ∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (%) : ..........................................................
4.8. ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΙ∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ (ονόµατα και ποσοστά) : .................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

 

5.  ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ

5.1 Συµβόλαια σηµερινού ιδιοκτήτη (παρ. 2.2) και παλαιοτέρου (παρ.4.6) και
τα διαγράµµατα που τα συνοδεύουν.

5.2 Πιστοποιητικά µεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, κατασχέσεων και µη
διεκδικήσεων.
Σηµείωση: Σε περιοχές που εκπονήθηκε Κτηµατολόγιο, αντ΄ αυτών
συνυποβάλλονται πιστοποιητικά Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης και
Κτηµατικών Εγγραφών Αντικειµένου Εγγραπτέων ∆ικαιωµάτων.



6.  ΜΕ  ΤΗΝ  ΠΑΡΟΥΣΑ  ∆ΗΛΩΝΩ  ΥΠΕΥΘΥΝΑ  ΟΤΙ :

6.1   (∆ιαγράψτε  ό,τι δεν ισχύει.)
α) Έλαβα γνώση των κτηµατολογικών στοιχείων που αφορούν τη σηµερινή
µου ιδιοκτησία.
β) Συµφωνώ µε τη θέση, το σχήµα, την επιφάνεια και τα λοιπά στοιχεία που
αφορούν την ιδιοκτησία µου.
γ) ∆εν συµφωνώ µε τα στοιχεία του κτηµατολογίου που αναφέρονται στην
ιδιοκτησία µου και συγκεκριµένα .......................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

6.2 ∆έχοµαι αντί ολόκληρης ή µέρους της εισφοράς σε χρήµα που µου
αναλογεί να προσφέρω ίσης αξίας τµήµα της ιδιοκτησίας µου.

6.3 ∆ηλώνω υπεύθυνα και µε γνώση των συνεπειών περί ψευδούς δήλωσης
ότι όλα τα στοιχεία αυτής της δήλωσης είναι αληθή.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ                                          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Για κάθε οικόπεδο και για κάθε συνιδιοκτήτη συµπληρώνεται χωριστή δήλωση.
Υποβάλλονται δηλώσεις για όλες τις ιδιοκτησίες της περιοχής στην οποία αναφέρεται η
πρόσκληση.
2. Νοµικά πρόσωπα : ∆ηµόσιο, Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, Σωµατείο, ίδρυµα,
Αστική Εταιρεία, Εµπορική εταιρεία (οµόρρυθµος, ετερόρρυθµος, περιορισµένης ευθύνης,
ανώνυµος), Συνεταιρισµός. Τα γ, δ, και ε συµπληρώνονται µόνο από Νοµικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού ∆ικαίου.
3.  Ξενόγλωσσα ονόµατα αναγράφονται :
   Α) µε στοιχεία της Ελληνικής αλφαβήτου
   Β) στην ξένη γλώσσα.
4. Τα στοιχεία της παρ. 4, συµπληρώνονται µόνον εφ’ όσον ο τίτλος κτήσης της παρ. 2 είναι
µεταγενέστερος της ελεγχόµενης ηµεροµηνίας, ήτοι :
    α) Για περιπτώσεις επέκτασης α ή β κατοικίας :
       η 28-5-2014.
   β) Για περιπτώσεις επέκτασης οικισµών < 2.000 κατοίκων :
       η ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ∆/τος έγκρισης.
  γ) Για περιπτώσεις ανάπλασης µε το άρθρο 13 του Ν. 1337/83 :
      η ηµεροµηνία υπαγωγής στο άρθρο 13.


