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Πληροφορίες και Υποβολή δηλώσεων στο Γραφείο Κτηματογράφησης Δήμου Σπάρτης 
Όθωνος Αμαλίας 107, Σπάρτη, Τ.Κ. 23100, τηλ. 27310-83185, φαξ. 27310-29941, sparti@ktimalakonia.gr 

Κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους, επίσης παρέχονται πληροφορίες στα: 

Γραφείο Ενημέρωσης Κροκεών 
Πνευματικό κέντρο Κροκεών, Κροκεές, ΤΚ 23057, τηλ. 27350-71817, φαξ. 27350-71809, krokees@ktimalakonia.gr 

Γραφείο Ενημέρωσης Mολάων 
Αίθουσα Εκδηλώσεων Δήμου Μονεμβασίας (πρώην «Ξύνου»), Μολάοι, Τ.Κ. 23052,  molaoi@ktimalakonia.gr 

Γραφείο Ενημέρωσης Νεάπολης 
Kτήριο Παλαιού Δημοτικού Σχολείου, Νεάπολη,  Τ.Κ. 23053, τηλ: 27340-23649,  neapoli@ktimalakonia.gr 

Γραφείο Ενημέρωσης Γυθείου 
Δημοτικό Kτήριο επί της οδού Βασιλέως Παύλου, Γύθειο,  Τ.Κ. 23200, githio@ktimalakonia.gr 

Γραφείο Ενημέρωσης Αρεόπολης 
Κτήριο Παλαιού Δημαρχείου, Αρεόπολη, Τ.Κ. 23062, areopoli@ktimalakonia.gr 

 
 

 
Υποβολή Δήλωσης στο Κτηματολόγιο στoυς Καλλικρατικούς Δήμους 

Ανατολικής Μάνης, Ελαφονήσου, Ευρώτα, Μονεμβασίας και Σπάρτης της 

Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας 
 

 

Προμηθευτείτε το έντυπο της δήλωσης (Δήλωση του ν.2308/1995) από το αρμόδιο 

Γραφείο Κτηματογράφησης ή τα Γραφεία Ενημέρωσης ή από τις ιστοσελίδες  

www.ktimalakonia.gr , www.ktimatologio.gr 

 

Απαραίτητα Νομιμοποιητικά Νομικών Προσώπων 
 

1. Α.Ε. & Ε.Π.Ε 
 

Για τις εταιρείες που συστήθηκαν πριν την έναρξη λειτουργίας του ΓΕΜΗ, ήτοι την 

04/04/2011 απαιτούνται: 

 

α) το ΦΕΚ σύστασης/δημοσίευσης 

β) Γενικό πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ 

γ) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ 

δ) Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. Νομικού προσώπου και 

ε) Ταυτότητα νομίμου εκπροσώπου 
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Για τις εταιρείες που συστήθηκαν μετά την έναρξη λειτουργίας του ΓΕΜΗ 

ζητούνται:  

α) Πιστοποιητικό καταχώρισης από το ΓΕΜΗ 

β) Γενικό πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ 

γ) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ 

δ) Αποδεικτικό ΑΦΜ Νομικού Προσώπου και 

ε) Ταυτότητα νομίμου εκπροσώπου 

 
Οι δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου και την 
σφραγίδα της εταιρείας. 
 
 

2. Ο.Ε. & Ε.Ε. 
 

Για τις εταιρείες που συστήθηκαν πριν την έναρξη λειτουργίας του ΓΕΜΗ, ήτοι την 
04/04/2011 ζητούνται: 
α) το δημοσιευμένο στο Πρωτοδικείο καταστατικό και 
β) Γενικό πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ  
γ) Αποδεικτικό ΑΦΜ Νομικού Προσώπου και 
δ) Ταυτότητα νομίμου εκπροσώπου 
 
Για τις εταιρείες που συστήθηκαν μετά την έναρξη λειτουργίας του ΓΕΜΗ 
ζητούνται:   
α) Πιστοποιητικό καταχώρισης   
β) Γενικό πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ  
γ) Αποδεικτικό ΑΦΜ Νομικού Προσώπου και 
δ) Ταυτότητα νομίμου εκπροσώπου 
 

Οι δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου και την 
σφραγίδα της εταιρείας. 
 

3. Ι.Κ.Ε 
α) Πιστοποιητικό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 
β) Το καταχωρισμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. καταστατικό από το οποίο προκύπτει η 
εκπροσώπηση 
γ) Γενικό πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ.      
δ) Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. και 
ε) Ταυτότητα νομίμου εκπροσώπου 
 
Οι δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου και την 
σφραγίδα της εταιρείας. 
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