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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΓΖΜΟΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 25οσ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
                                                       Α.Α. (125/2022) 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ’ αξηζκό 25/2022Σπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ  
Τξνηδελίαο-Μεζάλσλ. 

 

ΘΔΜΑ: «Αποδοτή- έγκριζη- δημοζίεσζη και ανάρηηζη ηων Νέων Κηημαηολογικών 
Πινάκων και ηων Δπικαιροποιημένων Κηημαηογραθικών Γιαγραμμάηων ηης 
2ης Ανάρηηζης ηης Κηημαηογράθηζης ηης περιοτής επέκηαζης ηοσ ζτεδίοσ 
πόλης Γαλαηά» 

 
 
Σήκεξα ηελ 9ε Ννεκβξίνπ2022, εκέξα Τεηάξηε,θαη από ώξα 20:30έσο 23:00, ζπλήιζε ζε 
ηαθηηθήζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ην Γεκνηηθό ΣπκβνύιηνΤξνηδελίαο-
Μεζάλσλ,ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67,παξ.5ηνπΝ.3852/2010,όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κεην άξζξν 184,παξ.1 ηνπ Ν.4635/2019,ζύκθσλα κε ηελ 18318/13-03-2020 
εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ., ζρεηηθά κε«Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών 
ηης εμθάνιζης ηοσ κορωνοϊού COVID-19 και ηης ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ»θαη 
θαηόπηλ ηεο ππ’αξηζ.5981/04-11-2022έγγξαθεοπξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ., πνπ 
επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό Σύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. 
(Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 
21 κειώλ, έιαβαλ κέξνο 12, ήηνη: 
 
 Α.-ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 

Παρόνηες     
1.)Τδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο Σππξίδσλ, 4.) Μάγεηξα- 
Πάιιε Αλαζηαζία,5.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 6.) Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,7.)Σνύριαο Σσηήξηνο, 
8.)Λαδάξνπ Κσλ/λνο,9.)Αζαλαζίνπ Σάββαο (απνρώξεζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εκεξεζίαο 
δηαηάμεσο γηα ίδηνπο ιόγνπο),10.)Κεξακίδαο Γεώξγηνο,11.)Σνύρια Σηπιηαλή,12.) Καξλέδεο 
Σππξίδσλ 
 
Απόνηες 
1.) ΠαηνπιηάοΚσλζηαληίλνο,2.)Σακπάλεο Γεκήηξηνο,3.) Αλδξένπ Φξπζνύια, 
4.)Καξαγηάλλεο Κ.,5.)Παληειήο Βαζίιεηνο,6.)Μέιινο Ι., 7.)Θενδσξνπνύινπ Σνθία, 
8.)Καξαγηάλλεο Γ.,9.)Γαινπληδή– Σακπάλε Φξπζνύια 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ: Πολλάλης Υρ. πσρίδων, Παρών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
 

Παρόνηες  
Οπδείο 
 
Απόνηες: 
1.) Κνηδηάο Σηακάηηνο, Κ.Ταθηηθνύπνιεο,2.) ΦαηδίλαοΓεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,3.)Λαδάξνπ 
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,4.) Παπιήο Ισζήθ, Κ. Κπςέιεο, 5.)Λίιινο Σππξίδσλ,Κ.Καξαηδά, 
6.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,7.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά., 8.) Μαξγαξώλεο 
Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,9.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Τξνηδήλνο,10.) Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ 

ΑΔΑ: Ρ47ΓΩΗΛ-ΖΨΞ
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Τα πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ηήξεζε ν ηαθηηθόοΓεκνηηθόο 
Υπάιιεινο, θ.Κόιιηαο Δπάγγεινο. 
 
Αριθμός θέμαηος 2ΟΖΜ.Γ.                                                                    Α.Α.125/2022 
 
ΘΔΜΑ: «Αποδοτή- έγκριζη- δημοζίεσζη και ανάρηηζη ηων Νέων Κηημαηολογικών 

Πινάκων και ηων Δπικαιροποιημένων Κηημαηογραθικών Γιαγραμμάηων ηης 
2ης Ανάρηηζης ηης Κηημαηογράθηζης ηης περιοτής επέκηαζης ηοσ ζτεδίοσ 
πόλης Γαλαηά» 

 
 
Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. Λίηζα 
Κσλζηαληίλν, ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.Σ ηα εμήο: 
 

H Δηαηξεία «ΡΟΪΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.», Αλάδνρνο ηεο Μειέηεο: 

«Μελέηη Επέκηαζης-Αναθεώρηζης ηοσ εγκεκριμένοσ ζτεδίοσ πόλης Γαλαηά 

ΔήμοσΤροιζηνίας–Μεθάνων»,κε ην ππ’ αξηζ.πξση.1164/ GR.02-19/09-09-2022 

έγγξαθό ηεο (θαη ηελ νξζή επαλάιεςε απηνύ), ππέβαιε πξνο ην Σ.Σ.Τ.Ν.Γ.ηεο 

Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ. Πεηξαηώο & Νήζσληεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο,ην 

παξαδνηέν ηεο «ΜειέηεοΚηεκαηνγξάθεζεο», κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλΓειώζεσλ 

Ηδηνθηεζίαο θαη ησλΔλζηάζεσλ, πνπ θαηαηέζεθαλ θαηά ηελ 1
ε
 Αλάξηεζε. 

Ζ 1
ε
Αλάξηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλέρεηα ηεο 59/2022 Απόθαζεο Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ θαη δηήξθεζε ζπλνιηθά 30 εκέξεο, από 17-05-2022 

έσο 15-06-2022. Ζ πεξηνρή Μειέηεο Κηεκαηνγξάθεζεο αθνξά ηελ επέθηαζε ηνπ 

ζρεδίνπ πόιεο ηνπ Γαιαηά, εθηείλεηαη έσο ηα όξηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ Γεληθνύ 

Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ (ΦΔΚ 720Γ/1991) θαη έρεη έθηαζε 340 ζηξ. 

Ζ Γ/λζεΣερληθώλ Έξγσλ Π.Δ. Πεηξαηώο & Νήζσλ ελέθξηλε, κε ην ππ’αξηζ. πξση. 

938447/29-09-2022 έγγξαθό ηνπο,ηα ΚηεκαηνγξαθηθάΓηαγξάκκαηα θαη ηνπο 

ΚηεκαηνινγηθνύοΠίλαθεο ηνπ σο άλσ παξαδνηένπ θαη αηηεί ηελ απνδνρή,έγθξηζε, 

δεκνζίεπζε θαη αλάξηεζε ησλ Κηεκαηνγξαθηθώλ Γηαγξακκάησλ θαη 

Κηεκαηνινγηθώλ Πηλάθσλ ηεο 2
εο

 Αλάξηεζεο ηεο ΜειέηεοΚηεκαηνγξάθεζεο ηεο 

πεξηνρήο επέθηαζεο ηνπ ζρεδίνπ πόιεο ηνπ Γαιαηά, πξνθεηκέλνπ νη ελδηαθεξόκελνη 

ηδηνθηήηεο λα ιάβνπλ γλώζε ηεο Μειέηεο Κηεκαηνγξάθεζεο, όπσο ελεκεξώζεθε 

από ηελ επεμεξγαζία ησλ Γειώζεσλ Ηδηνθηεζίαο θαη ησλ Δλζηάζεσλ ηεο 1εο 

Αλάξηεζεο θαη λα ππνβάιινπλ Γειώζεηο Ηδηνθηεζίαο ή θαη ηπρόλ Δλζηάζεηο θαη 

παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ην αθίλεηό ηνπο. 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ Γειώζεσλ Ηδηνθηεζίαο θαη ησλ Δλζηάζεσλνξίδεηαη 

ζεηξηάληα(30) εκέξεο από ηελεκέξα δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήοΠξόζθιεζεο, ήηνη  

από 07/02/2023 έως και 06/03/2023. 

Οη ΓειώζεηοΗδηνθηεζίαο ζα ππνβάιινληαη ζηνλ Γήκν Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

Δπίζεο, θαηά ηηο ίδηεο εκεξνκελίεο, ιόγσ ησλ ζπλζεθώλ covid-19, ηα ζρέδηα ζα 

αλαξηεζνύλ θαη δηαδηθηπαθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ: 

http://www.dimostroizinias-methanon.gr/ 

Όζνη εθ ησλ ηδηνθηεηώλ ελδηαθέξνληαη, κπνξνύλ λα εμππεξεηεζνύλ ειεθηξνληθά, 

θαηαζέηνληαο ηε Γήισζε Ηδηνθηεζίαο/Έλζηαζε θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 

ζην e-mail ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ :  <dhmostr@otenet.gr> 

Σα έληππα ησλ ΓειώζεσλΗδηνθηεζίαο /Δλζηάζεσλ  ζα είλαη αλαξηεκέλα ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, θαζώο επίζεο ζα ρνξεγνύληαη θαη από 

ην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Γαιαηά ηνπ ΓήκνπΣξνηδελίαο-Μεζάλσλ. 

ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη, νη ελδηαθεξόκελνη ηδηνθηήηεο κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ 

ηειεθσληθά ζηα ηειέθσλα ηνπ ΓήκνπΣξνηδελίαο-Μεζάλσλ : 

Σει. : 2298 0 42 211 & 2298 0 43 738 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

 

http://www.dimostroizinias-methanon.gr/
mailto:dhmostr@otenet.gr
ΑΔΑ: Ρ47ΓΩΗΛ-ΖΨΞ
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Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ ζπλππνβάιινληαη κε ηε Γήισζε Ηδηνθηεζίαο, 

είλαη ηα θάησζη: 
 

1. Αληίγξαθν ηίηινπ ή ηίηισλ ηδηνθηεζίαο, κε πηζηνπνηεηηθό κεηαγξαθήο (απιή 

θσηνηππία). 

2. Πηζηνπνηεηηθά ηδηνθηεζίαο, βαξώλ, δηεθδηθήζεσλ θαη θαηαζρέζεσλ(πξόζθαην 

πξσηόηππν από Τπνζεθνθπιαθείν). 

3. Αληίγξαθν κεξίδαο ηδηνθηήηε. 

4. Δάλ ε ηδηνθηεζία απνθηήζεθε κεηά ηηο 28-05-2014, αληίγξαθν ηίηινπ ή ηίηισλ, κε 

πηζηνπνηεηηθό κεηαγξαθήο θαη αληίγξαθν κεξίδαο ηνπ ηδηνθηήηε ζηηο 28-05-2014 

(πξόζθαην πξσηόηππν από Τπνζεθνθπιαθείν). 

5. ε πεξίπησζε κληρονομικής διαδοτής,γηα ηελ νπνία δελ έρεη γίλεη απνδνρή 

θιεξνλνκηάο ή άιιε ηζνδύλακε πξάμε (π.ρ. θιεξνλνκεηήξην), λα πξνζθνκηζηνύλ: 
 

- Για κληρονομιά με διαθήκη:α) ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ, β) αληίγξαθν ηεο 

δεκνζηεπκέλεο δηαζήθεο,γ) πηζηνπνηεηηθό, πεξί δεκνζίεπζεο άιιεο δηαζήθεο 

θαη δ) πηζηνπνηεηηθό, πεξί απνπνίεζεο θιεξνλνκηάο. 

- Για κληρονομιά τωρίς διαθήκη:α) ηίηινο ηνπ θιεξνλνκνύκελν, β) 

ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ,γ)πηζηνπνηεηηθό εγγύηεξσλ ζπγγελώλ, δ) 

πηζηνπνηεηηθό, πεξί κε δεκνζίεπζεο δηαζήθεο θαη ε) πηζηνπνηεηηθό, πεξί κε 

απνπνίεζεο θιεξνλνκηάο. 

6. ε πεξίπησζε έθηαθηεο ρξεζηθηεζίαο, αλ δελ ππάξρεη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή 

Απόθαζε, λα ππνβιεζνύλ έγγξαθα, πνπ λα απνδεηθλύνπλ 20εηή λνκή θαη θαηνρή 

ηνπ αθηλήηνπ (π.ρ. ινγαξηαζκνί ηεο Γ.Δ.Ζ., Ο.Σ.Δ., κηζζσηήξηα, απνδεηθηηθά 

επηδόηεζεο, πξάμεηο αλαγλώξηζεο νξίσλ, έλνξθεο βεβαηώζεηο, παιαηά 

ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, παιαηέο ζπκβάζεηο δαλείσλ θαη γεληθά νπνηνδήπνηε 

έγγξαθν, από ην νπνίν πξνθύπηεη ε αδηάθνπε 20εηήο λνκή θαη θαηνρή ηνπ 

αθηλήηνπ). 

7. Τπάξρνλ Σνπνγξαθηθό Γηάγξακκα ηνπ αθηλήηνπ. 

8. Οηθνδνκηθή Άδεηα (εθόζνλ ππάξρεη). 

Τπνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη Γήισζε Ηδηνθηεζίαο είλαη: 
 

1. Ηδηνθηήηεο αθηλήηνπ, ν νπνίνο έρεη θπξηόηεηα (πιήξε ή ςηιή) θαη θάζε δηθαηνύρνο 

επηθαξπίαο. 

2. Όπνηνο απνθηά εκπξάγκαην δηθαίσκα, θαηά ηελ πεξίνδν εθπόλεζεο ηεο Μειέηεο, 

ππνρξενύηαη επίζεο λα ππνβάιεη Γήισζε Ηδηνθηεζίαο, άζρεηα αλ ην δηθαίσκα 

έρεη ήδε δεισζεί από ηνλ πξνεγνύκελν δηθαηνύρν. 

Η Δήλωση Ιδιοκτησίας αυορά δικαίωμα και όχι ακίνητο.  

 

ε πεξίπησζε, πνπ έλα αθίλεην αλήθεη ζε πεξηζζόηεξα από έλα πξόζσπα, πξέπεη λα 

ππνβιεζνύλ ηόζεο Γειώζεηο Ηδηνθηεζίαο όζα είλαη ηα πξόζσπα (θπζηθά ή λνκηθά), 

πνπ έρνπλ εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ. Ζ ππνρξέσζε 

Τπνβνιήο Γήισζεο Ηδηνθηεζίαο αθνξά ζε όια ηα αθίλεηα, αλεμάξηεηα αλ είλαη 

νηθνδνκεκέλα ή όρη. 

  

ΑΔΑ: Ρ47ΓΩΗΛ-ΖΨΞ
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Με βάζε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.1337/1983, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη, ε παξάιεηςε ππνβνιήο Γήισζεο Ηδηνθηεζίαο ζπλεπάγεηαη ηα εμήο: 
 

α. Κάζε δηθαηνπξαμία ελ δσή είλαη απηνδηθαίσο θαη απνιύησο άθπξε, αλ δελ 

επηζπλάπηεηαη ζε απηήλ πηζηνπνηεηηθό ηνπ Γήκνπ, κε ην νπνίν ζα βεβαηώλεηαη 

ε ππνβνιή ηεο Γήισζεο Ηδηνθηεζίαο. 

β. Γελ ρνξεγείηαη άδεηα νηθνδνκήο ζην αθίλεην, ρσξίο ηελ ππνβνιή θπξσκέλνπ 

αληηγξάθνπ ηεο Γήισζεο Ηδηνθηεζίαο θαη ηνπ παξαπάλσ αλαθεξόκελνπ 

πηζηνπνηεηηθνύ. 

 
 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, θαινύληαη ηα Μέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ λα 

απνθαζίζνπλ γηα ηελ ‘’Απνδνρή- έγθξηζε - δεκνζίεπζε θαη αλάξηεζε ησλ 

Κηεκαηνγξαθηθώλ Γηαγξακκάησλ θαη Κηεκαηνινγηθώλ Πηλάθσλ ηεο 2
εο

 Αλάξηεζεο 

Κηεκαηνγξάθεζεο ηεο πεξηνρήο επέθηαζεο ηνπ ζρεδίνπ πόιεο ηνπ Γαιαηά ηνπ 

Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ’’. 

 

ηε ζπλέρεηα, ν Πξόεδξνο θαιεί ηνΓεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

Σν Γ.., κεηά από ζπδήηεζε, 

 

                                                  Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η : 

 

Οκόθσλα ηελ Απνδνρή- έγθξηζε- δεκνζίεπζε θαη αλάξηεζε ησλ Νέσλ 

Κηεκαηνινγηθώλ Πηλάθσλ θαη ησλ Δπηθαηξνπνηεκέλσλ Κηεκαηνγξαθηθώλ 

Γηαγξακκάησλ ηεο 2
εο

 Αλάξηεζεο ηεο Κηεκαηνγξάθεζεο ηεο πεξηνρήο επέθηαζεο ηνπ 

ζρεδίνπ πόιεο Γαιαηά, κε ηνπο όξνπο ηεο εηζήγεζεο ηνπ θ. Λίηζα Κσλζηαληίλνπ. 

 

 

 
 
Η παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 125/2022. 

 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπογραθή                                                                         Τπογραθές        

 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΙΝΙΔΡΖ 
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