
Τελευταία Παράταση Προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στη 
Λητή, στη Νεοχωρούδα και στο Πεντάλοφο για το Κτηματολόγιο 

Καταληκτική Ημερομηνία 11 Δεκεμβρίου 2018 
 
 

 
 
 
Τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 είχε ξεκινήσει η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, σύμφωνα με 
απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με την οποία καλούνταν, όσοι έχουν 
δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών 
Δήμων/Κοινοτήτων Α) Καλοχωρίου, Κυνίνων, Νέων Μαλγάρων, Σύνδου και Χαλάστρας του 
Καλλικρατικού Δήμου Δέλτα, Β) Καβαλλαρίου και Λαγυνών του Καλλικρατικού Δήμου Λαγκαδά, Γ) 
Αγίου Αθανασίου, Αγχιάλου και Γέφυρας του Καλλικρατικού Δήμου Χαλκηδόνος και Δ) Λητής, 
Νεοχωρούδας και Πενταλόφου του Καλλικρατικού Δήμου Ωραιοκάστρου, της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να υποβάλλουν δήλωση της 
ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό 
τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr 
 
Παρατείνεται, για τελευταία φορά, η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας για 
τις περιοχές αυτές έως την 11η Δεκεμβρίου 2018 για τους κατοίκους εσωτερικού. Η προθεσμία 
για την υποβολή δηλώσεων για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο λήγει επίσης 
στις 11 Δεκεμβρίου 2018. 
 
Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη στο 
μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά, καθώς και έκδοση οικοδομικής άδειας). 
 
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 δηλώσεων ιδιοκτησίας (11-12-2018) για να υποβάλλουν τη δήλωσή τους, διαφορετικά 
θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
κατοχύρωσης της περιουσίας τους. 
 
 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 
Για τις Κοινότητες Λητής, Νεοχωρούδας, Πενταλόφου, Καβαλλαρίου και Λαγυνών 
έχει συγκροτηθεί Γραφείο Κτηματογράφησης, επί της οδού Κ. Καραμανλή 19 (Προέκταση Μεγ. 
Αλεξάνδρου), Τ.Κ. 57200, Λητή Ωραιοκάστρου 
Τηλ.: 23940-71717, Fax: 23940-71710, e-mail: liti@ktimaweb.gr  
Ωράριο λειτουργίας: 
Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή: 8:30 π.μ. – 4:30 μ.μ. και Τετάρτη: 8:30 π.μ. – 8:30 μ.μ. 
 
Για τους προκαποδιστριακούς Δήμους Σίνδου, Χαλάστρας, Αγίου Αθανασίου και για τις 
Κοινότητες Καλοχωρίου, Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων, Αγχιάλου και Γεφύρας, 
έχει συγκροτηθεί Γραφείο Κτηματογράφησης, επί της οδού Νικ. Πλαστήρα 9 (Κτίριο ΚΕΠΕΣ), ΤΚ 
57400, Σίνδος Θεσσαλονίκης 
Τηλ.: 2310-795900, Fax: 2310-795777 
Ωράριο λειτουργίας: 
Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή: 8:00 π.μ. – 4:00 μ.μ. και Τετάρτη: 8:00 π.μ. – 8:00 μ.μ. 
 

Για πληροφορίες επισκεφθείτε 
το site της αναδόχου Κοινοπραξίας www.ktimathessaloniki.gr και 

το site www.ktimatologio.gr ή καλέστε το 210-6505600 


