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ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ   
ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ-ΒΟΥΑ   
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ                                                     

 

                 Α Π Ο  Π Α  Μ Α    
           

Από ηο ππακηικό  ηηρ 2ηρ / 23 ΜΑΡΣΙΟΤ 2020 ζςνεδπίαζηρ 
ηηρ Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ Εωήρ 

ηος Γήμος Βέλος - Βόσαρ 
 

              Απιθμόρ Απόθαζηρ:    2/2020 

                  ΘΔΜΑ : Κήπςξη ηος επαναπποζδιοπιζμού ηηρ θέζηρ και ηων οπίων ηων 

γεωηεμασίων ηων πεπιοσών Εεςγολαηιού, Βπασαηίος, Βοσαϊκού , Κοκκωνίος και 

Νεπάνηζαρ . 

   

    ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 23η  ηνπ κελόο Μαπηίος ηνπ έηνπο 2020 

εκέξα Γεςηέπα θαη ώξα 11.30 π.μ.  ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εωήο ηνπ 

Γήκνπ έπεηηα από ηελ  αξηζ. 2309/19.03.2020  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ-Πξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο θ. Αλλίβα Παπαθπξηάθνπ ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη γλωζηνπνηήζεθε 

ζηα κέιε εκπξόζεζκα ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 75 ηνπ Λ.3852/2010, όπωο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρύεη γηα ηελ ζπδήηεζε ζεκάηωλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ ήηαλ 

παξόληα πέληε (5),  ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  

 

                 Παπόνηερ                                                                           Απόνηερ 
 

1. Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Πξόεδξνο)    ηακπεδάθεο Παλαγηώηεο 

2. Ράπηεο Θεόδωξνο                 Παλαγηώηεο Θαηζηθώιεο 

3. Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο 

4. Θαιιίξε Καξία  

5. Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο 

 
           
        Ο Πξόεδξνο πήξε ην ιόγν γηα ην 1ο  ζέκα εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ θήξπμε ηνπ 

επαλαπξνζδηνξηζκνύ ηεο ζέζεο θαη ησλ νξίσλ ησλ γεσηεκαρίσλ ησλ πεξηνρώλ Εεπγνιαηηνύ, 

Βξαραηίνπ, Βνρατθνύ , Κνθθσλίνπ θαη Νεξάληδαο , δήηεζε λα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ θαη ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010, ιόγσ ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη ηεζεί γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

δηνξζώζεσλ ζην Δζληθό Κηεκαηνιόγην. 

        Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο απνδέρζεθε ομόφωνα ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο  θξίλνληάο ην σο 

θαηεπείγνλ.  

 Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο, ε νπνία έρεη 

σο θάησζη : 

Θέμα  : Κήπςξη ηος επαναπποζδιοπιζμού ηηρ θέζηρ και ηων οπίων ηων γεωηεμασίων ηων 
πεπιοσών Ζεςγολαηιού, Βπασαηίος, Βοσαϊκού, Κοκκωνίος και Νεπάνηζαρ, 
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Σσεη. : 1. Ν. 2664/3-12-98 (ΦΔΚ 275 Α’) πεξί «Δζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 

Σηνλ Γήκν καο νη Κνηλόηεηεο Εεπγνιαηηνύ, Βξαραηίνπ, Βνραϊθνύ, Κνθθωλίνπ θαη Νεξάληδαο έρνπλ εληαρζεί 

ζην Δζληθό Κηεκαηνιόγην από ην έηνο 2006, κε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα ηηο αλωηέξω δηνξζώζεηο λα είλαη 14 

ρξόληα (πεξ. β’ & γ’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2664/1998) ήηνη έωο ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 2020. 

Ζ Γεκνηηθή Αξρή είλαη απνδέθηεο πιήζνπο δηακαξηπξηώλ πνιηηώλ ηωλ αλωηέξω πεξηνρώλ γηα κεγάιε 

έθηαζε ιαζώλ ηωλ θηεκαηνινγηθώλ νξίωλ ηωλ αθηλήηωλ ηνπο, γηα ηελ δηόξζωζε ηωλ νπνίωλ  ζην Κηεκαηνιόγην νη 

πεξηζζόηεξνη δελ κπνξνύζαλ λα πξνβνύλ, ιόγω ηνπ κεγάινπ θόζηνπο απηώλ, ην νπνίν είλαη αδύλαηνλ λα 

θαηαβάινπλ εμ’ αηηίαο ηωλ νηθνλνκηθώλ δπζθνιηώλ πνπ έθεξε ε δεθαεηήο νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ ρώξα καο. Αθόκα 

νη δηαδηθαζίεο ηωλ δηνξζώζεωλ δηαξθνύλ πνιύ ζε ρξόλν θαη είλαη ζρεδόλ αδύλαην λα έρνπλ ππνβιεζεί αηηήζεηο 

δηόξζωζεο γηα όια ηα γεωηεκάρηα πξηλ από ηελ ωο άλω θαηαιεθηηθή εκεξνκελία. 

Δπηπιένλ ζηηο αλωηέξω Κνηλόηεηεο ν Γήκνο καο θέξεηαη ωο θύξηνο ηνπ ζπλόινπ ηωλ θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ 

πνπ είλαη νη αζηηθέο θαη αγξνηηθέο νδνί, πιαηείεο θιπ. Μέρξη πξόηηλνο θάζε ηδηώηεο γηα ηελ δηόξζωζε ηωλ 

γεωκεηξηθώλ ζηνηρείωλ ηνπ αθηλήηνπ ηνπ, πξνζθόκηδε «Αίηεζε δηόξζωζεο ζθαικάηωλ πνπ αθνξνύλ γεωκεηξηθά 

ζηνηρεία ηωλ θηεκαηνινγηθώλ εγγξαθώλ» καδί κε  ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ην νπνίν ν Γήκνο ζπλππέγξαθε ωο 

όκνξνο ηδηνθηήηεο, γηα ηα νξζά όξηα ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ. Όκωο θαηόπηλ απνθάζεωλ Γηθαζηεξίωλ από ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2018 θαη αηηεκάηωλ ηδηνθηεηώλ αθηλήηωλ,  κόιηο δύν ρξόληα πξηλ ηελ ιήμε ηεο παξαπάλω πξνζεζκίαο ν 

Γήκνο ωο ηδηνθηήηεο ηωλ θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ θαιείηαη λα πξνβεί ζε αγωγή ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 

2664/1998 θαηά νκόξωλ αθηλήηωλ πνιηηώλ πξνθεηκέλνπ λα δηνξζωζνύλ αλαθξηβείο εγγξαθέο νξίωλ ηωλ 

θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ, ώζηε λα πξνιεθζεί ηπρόλ ακθηζβήηεζε δηθαηωκάηωλ ηνπ Γήκνπ επί εδαθηθώλ ηκεκάηωλ 

πνπ εθ παξαδξνκήο έρνπλ θαηαρωξηζζεί ζε όκνξα αθίλεηα πνιηηώλ ή λα απνδνζεί ζηνπο πνιίηεο ε θπξηόηεηα 

εδαθηθώλ ηκεκάηωλ πνπ από ιάζνο έρνπλ θαηαρωξηζζεί ζηνλ Γήκν. 

Ωο εθ ηνύηνπ γηα ηελ ππνβνιή ηωλ αλωηέξω αγωγώλ αιιά θαη γηα ηελ ΓΗΑΠΗΣΤΩΣΖ  ηνπ είδνπο ηωλ 

δηθαηωκάηωλ ηνπ, ν Γήκνο, πξέπεη λα πξνβεί ζε πιήξε ηνπνγξαθηθή απνηύπωζε όιωλ απηώλ ηωλ θνηλνρξήζηωλ 

ρώξωλ (αζηηθέο θαη αγξνηηθέο νδνί, πιαηείεο, πδξαύιαθεο θιπ)  ζε όιε ηελ θηεκαηνγξαθεκέλε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 

Γηα εξγαζία απηή ζα πξέπεη ν Γήκνο καο λα πξνκεζεπηεί, κε θόζηνο, από ην Κηεκαηνινγηθό Γξαθείν Κνξίλζνπ ηα 

αληίζηνηρα θηεκαηνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ηωλ θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ θαη όιωλ ηωλ όκνξωλ αθηλήηωλ θαη επηπιένλ 

λα επωκηζηεί ηα δηθαζηηθά έμνδα ηωλ αγωγώλ γηα ην θάζε όκνξν αθίλεην πνιηηώλ. 

Δθηηκνύκε ινηπόλ,  γηα ηελ δηόξζωζε ηωλ θηεκαηνινγηθώλ ζθαικάηωλ απνηππώλνληαο όιν ην θνηλόρξεζην 

δίθηπν κε ηα όκνξα αθίλεηα ζην ζύλνιν ηωλ θηεκαηνγξαθεκέλωλ θαη ππό θηεκαηνγξάθεζε πεξηνρώλ ήηνη ζε όιε 

ζρεδόλ ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ κε ηηο αληίζηνηρεο  δηθαζηηθέο αγωγέο, ην ζπλνιηθό νηθνλνκηθό θόζηνο είλαη ηεξάζηην 

θαη ζρεδόλ αδύλαην λα εθηηκεζεί αθξηβώο, είλαη δε ζαλ λα γίλεηαη εθ λένπ θηεκαηνγξάθεζε, πνπ είλαη ππνρξέωζε 

ηνπ Κηεκαηνινγίνπ. 

Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω δεηείηαη από ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην «όηαλ δηαπηζηώλεηαη αλάγθε εθηεηακέλεο 

πξνζαξκνγήο ηεο απνηύπωζεο ηωλ αθηλήηωλ ζηα θηεκαηνινγηθά δηαγξάκκαηα κε εθαξκνγή λεόηεξωλ θαη 

αθξηβέζηεξωλ κεζόδωλ κέηξεζεο θαη απεηθόληζεο» ζύκθωλα κε ην άξζξν 19
 
Α ηνπ Ν. 2664/3-12-98 (ΦΔΚ 275 Α’) 

πεξί «Δζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο», λα δεηήζεη από ηνλ Οξγαληζκό Κηεκαηνινγίνπ θαη 

Χαξηνγξαθήζεωλ Διιάδαο ηελ θήξπμε ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνύ ηεο ζέζεο θαη ηωλ νξίωλ ηωλ γεωηεκαρίωλ ηωλ 

πεξηνρώλ Εεπγνιαηηνύ, Βξαραηίνπ, Βνραϊθνύ, Κνθθωλίνπ θαη Νεξάληδαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο. 

 
Ο Γήκαξρνο  

Γήκνπ Βέινπ-Βόραο 
Αλλίβαο Παπαθπξηάθνο 

: 
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  Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο θαιεί ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά, θαη κεηά από δηαινγηθή 

ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

  Δηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην όπσο δεηεζεί από ηνλ Οξγαληζκό Κηεκαηνινγίνπ θαη 

Χαξηνγξαθήζεσλ Διιάδαο, ηελ θήξπμε ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνύ ηεο ζέζεο θαη ησλ νξίσλ ησλ 

γεσηεκαρίσλ ησλ πεξηνρώλ Εεπγνιαηηνύ, Βξαραηίνπ, Βνρατθνύ, Κνθθσλίνπ θαη Νεξάληδαο ηνπ Γήκνπ 

Βέινπ- Βόραο ζύκθσλα κε ην άξζξν 19 Α ηνπ Ν. 2664/3-12-98 (ΦΔΚ 275 Α’) πεξί «Δζληθνύ 

Κηεκαηνινγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο», θαζ’όηη πθίζηαηαη αλάγθε εθηεηακέλεο πξνζαξκνγήο ηεο 

απνηύπσζεο ησλ αθηλήησλ ζηα θηεκαηνινγηθά δηαγξάκκαηα κε εθαξκνγή λεόηεξσλ θαη αθξηβέζηεξσλ 

κεζόδσλ κέηξεζεο θαη απεηθόληζε, γηα ηηο ελ ιόγσ πεξηνρέο. 

 

                                     Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζκό  2/2020 
                             Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 
 

Ο Πξόεδξνο           Σα Κέιε 

 Τπνγξαθή                                                                                                             Τπνγξαθέο   

              
Αθξηβέο Απόζπαζκα 

       Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο 

 

 ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ     
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