
Με το παρόν πιστοποιείται ότι το ακίνητο με τα κατωτέρω στοιχεία: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΤΑ: ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ: 05009 / 182012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 19/07/2021

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
(του άρθρου 5 του ν.2308/95)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

KAEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΘΕΣΗ

 ΑΝΝΙΝΟΥ Μ. 5 7 & ΤΣΙΛΛΕΡ 57, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 5, ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, TK: 11144, OTA: 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

050090418013 / 0 / 80

έχει περιληφθεί στα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία της ανάρτησης.

Το παρόν πιστοποιητικό χορηγείται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για:

1. Σύνταξη συμβολαίου σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 5 του ν.2308/95 όπως ισχύειώ

2. Συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 5 του ν.2308/95 όπως ισχύει¨

Σημείωση:

Η έκδοση του  παρόντος αποτελεί τμήμα της διαδικασίας σύνταξης και αναμόρφωσης των προσωρινών 

κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων. Οι κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα καθίστανται οριστικοί 

με την περαίωση της προδικασίας του ν. 2308/95, όπως ισχύει, που οδηγεί στις πρώτες εγγραφές. Υπό το 

πρίσμα αυτό οι αναρτημένοι κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της 

επεξεργασίας και αναμόρφωσης των κτηματολογικών στοιχείων. 

 Το παρόν πιστοποιητικό περιέχει «Στοιχεία εκ του προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος της 

Ανάρτησης» και πληροφορία η οποία είναι αποτέλεσμα της επεξεργασίας των στοιχείων που συλλέχθηκαν με 

βάση τις διατάξεις του Ν. 2308/1995 έως την  25/11/2019.

Τα χορηγούμενα κατά τη φάση αυτή πιστοποιητικά δεν είναι δημιουργικά δικαιωμάτων και αποτελούν απλώς 

προαπαιτούμενο για τις συναλλαγές και τη διεξαγωγή δικών.

Εισπράχθηκε το προβλεπόμενο από το άρθρο 2 παρ. 10 γ του Ν. 2308/95,

πάγιο τέλος πέντε (5) ευρώ υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Για το Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ   

μετά από αίτηση του/της ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑΣ, με ΑΦΜ 135902244.
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Ε Θ Ν Ι Κ Ο    Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

ΟΤΑ:ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ:050090418013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 :1000

Φωτοληψία: 2007 έως 2009ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όριο γεωτεμαχίου που αφορά το απόσπασμα

Όριο γεωτεμαχίου

Σύστημα Αναφοράς: Ε.Γ.Σ.Α. '87

Εμβαδόν γεωτεμαχίου από κτηματογράφηση: 2362 τ.μ. Αποδεκτή απόκλιση εμβαδού: ±101,59  τ.μ.

2694a26c-8530-4607-ba26-49a2eee1add4 Ημερομηνία: 19/07/2021


		2021-07-19T18:58:50+0300




