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Συμβολαιογραφικούς ΣυλλόΥουςτηςιώρας •.

Δικηγορικούς Συλλόγους της ιώρcις.

Με την παρούσα σας ενrιμερroνoυμε ότι με την με αρ. απόφαση του Λ.Σ.

656/3/10.11.2015 της ΕβνΙΚίιΚτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.)

αποφασίσθηκε:

Αξίότιμοι Κύριοι,. '

1. Να παραταθεί μtχPι τις 24..11.2017, το διάσiημα' της άρσης υποχρέωσης

επισύναψης των απαιτουμένων κατά το άρθ.5 του ν. 2308/1995 εγγράφων στα

συμβόλαια, προσκόμισής τους ενώπιον των δικαστηρίων και ελέγχου της

υπάρξεφς τους εκ μέρους το:,νΥποθηκοφυλάκων κατά την καταχώριση των

πράξεων στα βιβλία που τηΡσύγ' για συσταση, αλλοίωση, μετάθεση. ή

κατάργηση εγγραπτέού δικαιώματος επί α1Ctνήτωνπου κείνται στους υπό

κτηματογράφηση σΤΑ BPOU1Ii, Λούμα, Σκινιά του Ν. Λασηθίουγια διάστημα

δυο (2) ετών, από την λήξη της προθεσμίας που ορίσθηκε με τις υπ' αρ.

277n/23.04.2007, 303/10/05..1Ι .2007, 32412/21.04.2008, 34612/20.10.2008,

369/5/13 .04.20Q9, 413Ι3/08.ΙΗ.ΙΟ1Ο, 458/2/14.04.2011, 49012/15.12.2011,

522/2/12.09.12, 552/4/04.06~2013' και 585/9/18.03.2014 αποφάσεις του Δ.Σ.

της ΚΤΉΜΑ ΤΟΛΟΓΙΟ Α.Κ, δυνά.μει Τα/ν οποίων παρατάθηκε η αρχικώς

ορισθείσα ημερομηνία άρσηι;υποχρέωσης εmσύναψης των απαιτουμένων

εγγράφων με την υ1t.αρ./ 277ί23.04.2007απόφαση του ΔΣ της

Ι
Ι

ι

11

ΛΕΩφΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 288, 15562 χΟΜΡΓΟΣ, ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 210.65.05.600. FAX:21 0.65.37.723
e-mail: kiimagen@oιenelgr.web: httρ:I/WWW.k1lιrilito!O~O.~



,
.,

From: KtimatologIo ::'J.A. ίc:ι.χ ι IU. ,. ,.JVL. Ι vv"" .•..•.•••.•.•.....-..

ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ Α.Ε.

2. Για το ανωτέρω διάστημα παρακαλούμε να συνεχίσει να τηρείται ο

εναλλακτικός μηχανισμός. ενημέρώσης 'της βάσης δεδομένων

1Cτ/ματoγραφησης, όπως ορίσθη'Κε στην με αρ. 277/23.04.2007 απόφαση του

Δ.Σ. της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΑ.Ε: -

,
Παρακαλούμε θερμά για τη γνωσΤΟ1(οίησητης παρούσας με κάθε πρόσφορο τρόπο σε

6I-.JJ. τα μέλη σας' προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία

κτηματογράφησης των ακινήτων:που κείνται σΤόΌςεν λόγω σΤ.Α.

Με εκτίμηση,
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