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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟ Γ. ΜΩΛΟΥ Ν.Α. ΦΘΙΩΤΙΓΟΣ (ΤΡΙΚΟΡΦΟ)    

ΔΝΗΜΔΡΩΤΙΚΟ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019                     Αθήνα 16.10.2019 

Από:   ύιινγν ‘ΣΡΙΚΟΡΦΟ θάξθεηαο ηνπ Γήκνπ Μώινπ Φζηώηηδαο’                                 

Πξνο: Όζνπο ζπληδηνθηήηεο έθηαζεο ζηελ πεξηνρή ΣΡΙΚΟΡΦΟ θάξθεηαο  Γ. Μώινπ  Φζηώηηδαο  

         δελ έρνπλ ππνβάιεη ηηο δειώζεηο ηδηνθηεζηώλ ζην πιαίζην ηνπ Κηεκαηνινγίνπ. 

Θέμα: Πξνζεζκίεο ππνβνιήο δειώζεσλ ζην Κηεκαηνινγίνπ. 

Αγαπεηνί ζπληδηνθηήηεο, επαλεξρόκαζηε γηα ηειεπηαία ελεκέξσζή ζαο αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηνπ 

Κηεκαηνινγίνπ ζε ζπλέρεηα ηεο ελεκέξσζεο πνπ έγηλε ζηελ Σαθηηθήο  Γεληθή πλέιεπζε ζην 

Ξελνδνρείν ΣΙΣΑΝΙΑ  Παλεπηζηεκίνπ 52 ηελ Κπξηαθή 31 Μαξηίνπ 2019 ζηηο 10:00 π.κ. 

Οη παξαηάζεηο γηα ηηο δειώζεηο ηδηνθηεζηώλ ζην πιαίζην ηνπ Κηεκαηνινγίνπ ζύληνκα ζα ηειεηώζνπλ. 

Έρεη αλαθνηλσζεί ηειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο δήισζεο ζηηο 31.10.2019. Μεηά ηελ εκεξνκελία 

απηή ζα απαηηείηαη  θαηαβνιή πξνζηίκνπ (αθνύγεηαη γηα €100) γηα εθπξόζεζκεο δειώζεηο πνπ ζα 

γίλνληαη γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα. Μέρξη ηώξα, κε βάζε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνηείλακε, ππήξμε 

κεγάιε ζπκκεηνρή  γηα ηελ ππνβνιή  δήισζεο από ηνπο ζπληδηνθηήηεο.  

Με ηελ παξνύζα ελεκέξσζε γλσζηνπνηνύκε ζε όινπο ηνπο ππόινηπνπο ζπληδηνθηήηεο ( κε e-mail ή 

επηζηνιέο ) ηελ δηαδηθαζία , πνπ είρακε πξνηείλεη ζην Eλεκεξσηηθό 12, πξηλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε 

ηνλ Μάξηην ηνπ 2019. 

Δπηπιένλ ηεο ελεκέξσζεο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Νν12 http://trikorfo.com.gr/enimerotika/enimerotiko-12.pdf  

επηζεκαίλεηαη όηη ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζεί θαη ην έληππν Γ1 κε ηα ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε θαη 

ελππόγξαθν  http://www.ktimatologio.gr/cadastralsurvey/Documents/entypo%20D1_2018.pdf 

 λα ζηαιεί ζηνλ Σνπνγξάθν ( ktimoffice@gmail.com ηει.2231034704 Μπινύλαο Δ, - Πνιύδνπ Μ.      

2ν ρικ. ΝΔΟ Αζελώλ - Λακίαο, Λακία 35100)       

Χξεηάδεηαη λα ζηείιεηε κε email ηελ εμνπζηνδόηεζε ζηνλ ηνπνγξάθν ηεο Λακίαο γηα ην  

Κηεκαηνιόγην (ςεθηνπνηεκέλε ρσξίο επηθύξσζε) 
http://trikorfo.com.gr/data/eksousiodotisi_mplouna.doc.   

 

Δπίζεο ρξεηάδεηαη λα δείηε όιεο ηηο ηειεπηαίεο ελεκεξώζεηο θαη ηα ζπλεκκέλα ζηνλ ηζηόηνπό καο, 

http://trikorfo.com.gr/.  
 

Όζνη ζπληδηνθηήηεο έρνπλ ππνβάιεη δήισζε θαη έιαβαλ ηελ παξνύζα επηζηνιή παξαθαινύληαη λα καο 

ελεκεξώζνπλ κε e-mail  ζην avasio@hotmail.com.  

 

 

                   γηα ην Γ.. ηνπ ΣΡΙΚΟΡΦΟ 

                    

ν Πξόεδξνο                                                              ν  Γξακκαηέαο 

 

 

 

                 Αζαλάζηνο Βάζηνο                                                         Λάκπξνο Γαιάλεο  
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