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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: «Παροχή συναίνεσης στη διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος, και τη διόρθωση των γεωμετρικών 
στοιχείων ενώπιον του Κτηματολογικού Γραφείου Αχαρνών, της αρχικής εγγραφής γεωτεμαχίου, το οποίο 
φέρει ΚΑΕΚ 05028ΕΚ00268»

Κύριε Πρόεδρε,

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. την αριθμ. πρωτ. 37248/19-4-2022 αίτηση της κας Ισμηνίντα-Αλεξάνδρας Ζοράτο, όπου 
αναφέρει  ότι η ανωτέρω έκσταση, σύμφωνα με το 788/1985 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο 
αποτελεί  τμήμα της ιδιοκτησίας της οικογένειας της κας Ισμηνίντα – Αλεξάνδρας Ζοράτου

2. τα αποσπάσματα κτηματολογικής βάσης (περιγραφικής και χωρικής), όπου έκταση εμβαδού 
2.169 τμ στο αναφερόμενο στο Κτηματολογικό Φύλλο με KΑΕΚ 05028ΕΚ00268 εμφανίζεται ως 
τμήμα οδικού δικτύου,

3. τους τίτλους ιδιοκτησίας. Συμβόλαια 683/1985 & 738/1985 και 24706/1977 (πώληση 
αγροτεμαχίου), 6423/2008 δήλωση αποδοχής κληρονομιών

4. ότι η εν λόγω έκταση βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή στο ύψος της οδού Τατοΐου  
288, και σύμφωνα με στοιχεία αρχείου του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας δεν αποτελεί 
ιδιοκτησία του Δήμου Αχαρνών, 

5. τις διατάξεις του άρθρων 18 και 19 του Ν.2664/98, περί ανακριβών αρχικών εγγραφών στο 
κτηματολόγιο, και την διαδικασία  διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος και διόρθωσης γεωνετρικών 
στοιχείων

Παρακαλούμε όπως, σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγηθείτε τη λήψη 
απόφασης παροχής συναίνεσης του Δημοτικού Συμβουλίου για την από μέρους της αιτούσης 
κατάθεση αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος, και τη διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 
κ.   Θέμη Οικονόμου 
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ενώπιον του Κτηματολογικού Γραφείου Αχαρνών, της αρχικής εγγραφής γεωτεμαχίου ενώπιον του 
Κτηματολογικού Γραφείου Αχαρνών, των ανακριβών αρχικών εγγραφών των καταχωρημένων 
στοιχείων στα κτηματολογικά φύλλα για το εν λόγω εκτός σχεδίου πόλης ακίνητο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2664/98, και τη διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων υπό τους 
όρους της παραγράφου 2 του άρθρου 19, καθώς δεν αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Αχαρνών.   

Συνημμένα : 

1. η αριθμ. πρωτ. 37248/19-4-2022 αίτηση της κας Ισμηνίντα-Αλεξάνδρας Ζοράτο 
2. αποσπάσματα κτηματολογικής βάσης (περιγραφικής και χωρικής),
3. τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου – Μηχανικού Πολύβιου Καμπά
4. η 6423/2008 δήλωση αποδοχής κληρονομιών
5. τα συμβόλαια 683/1985 & 788/1985 και 24706/1977 (πώληση αγροτεμαχίου)

Η Προϊσταμένος Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ειρήνη Λέκκα
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τοπογραφικό διάγραμμα
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