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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: «Παροχή συναίνεσης στη διόρθωση πρόδηλου σφάλματος, και τη διόρθωση των γεωμετρικών 
στοιχείων ενώπιον του Κτηματολογικού Γραφείου Αχαρνών, των αρχικών εγγραφών των γεωτεμαχίου με 
ΚΑΕΚ 050283339003»

Κύριε Πρόεδρε,

Λαμβάνοντας υπόψη :

• Την αριθμ. πρωτ. 27073/13-3-2023 αίτηση των κ.κ. Αναστασίας Βράιλα  το γένος Αγομυργιαννάκη  
και Στέφανου Αγιομυργιάνακη, με θέμα την αλλαγή ορίων οικοπέδου λόγω σφάλματος 
κτηματολογίου, οι οποίοι ζητούν την συναίνεση του Δήμου Αχαρνών για την διόρθωση των 
γεωμετρικών στοιχείων ακινήτου, επί της οδού Αγ. Πέτρου 9, στην Πολεοδομικη Ενοτητα ‘Αγιος 
Πέτρος Α’, εντός του Ο.Τ. Γ. 673, με Κωδικο Αριθμό 20.33.03 και Κτηματολογικο Αριθμο -  ΚΑΕΚ 
050283339003, ιδιοκτησίας των αιτούνταν, για την παροχή συναίνεσης του Δήμου μας στη 
διόρθωση πρόδηλου σφάλματος, και τη διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων ενώπιον του 
Κτηματολογικού Γραφείου Αχαρνών, των αρχικών εγγραφών των γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ, μετά την 
απάντηση στην υπ’ αριθμ. 126911/20-12-2022 αίτηση τους, από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου,  

• Το αριθμ. πρωτ. 25134/8-3-2023 έγγραφο της Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αχαρνών, η οποία 
συμφωνεί με το περιεχόμενο και ειδικότερα τα στοιχεία της αιτούμενης διόρθωσης, καθώς η χωρική 
μεταβολή συνάδει με τα στοιχεία της 4612/856/2001 διορθωτικής πράξης εφαρμογής.

• Το αριθμ. πρωτ. 30712/21-3-2023 έγγραφο της Νομικής Συμβούλου του Δήμου, που εισηγείται τη 
λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να δοθεί η συναίνεση του Δήμου για την 
διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων της ιδιοκτησίας της αιτούσας.

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομική
Τμήμα : Δημοτικής Περιουσίας 
Κτηματολογίου -Απαλλοτριώσεων 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτης: Αθανάσιος Αναστασόπουλος
Τηλ.: 213-2072361, 367

                                   Προς :

                                

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 
κ.   Θέμη Οικονόμου 

Ορθή επανάληψη 
της ΑΠ 32759/27-3-2023 εισήγησης
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Παρακαλούμε όπως, σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγηθείτε τη λήψη απόφασης 
παροχής συναίνεσης του Δημοτικού Συμβουλίου για την από μέρους των αιτούντων κατάθεση αίτησης 
διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος ενώπιον του Κτηματολογικού Γραφείου Αχαρνών, για την διόρθωση των 
γεωμετρικών στοιχείων ακινήτου, επί της οδού Αγ. Πετρου 9, στην Πολεοδομικη Ενοτητα ‘Αγιος Πέτρος Α’, 
εντός του Ο.Τ. Γ. 673, με Κωδικο Αριθμο 20.33.03 και Κτηματολογικο Αριθμο -  ΚΑΕΚ 050283339003.

Συνημμένα :

• Την αριθμ. πρωτ. 27073/13-3-2023 αίτηση των .κ. Αναστασίας Βράιλα  το γένος Αγομυργιαννάκη  & 
Στέφανου Αγιομυργιάνακη

• Κτηματολογικό διάγραμμα,

• τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών,

• Το αριθμ. πρωτ. 25134/8-3-2023 έγγραφο της Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου,

• Το αριθμ. πρωτ. 30712/21-3-2023 έγγραφο της Νομικής Συμβούλου του Δήμου.

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ειρήνη Λέκκα
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