ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ Α' ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΠΙΝΑΚΩΝ
α/α

Αρ. Πρωτ.

Κ.Α.

Ο.Τ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και η ενιστάμενη να συμπεριληφθεί στον κτηματολογικό πίνακα
σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα έγγραφα.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και η ψιλή κυριότητα να γίνει πλήρης βάσει της προσκομιζόμενης
ληξιαρχικής πράξης θανάτου της επικαρπώτριας.
Εισηγούμαστε την απόρριψη της ένστασης καθώς από τον ενιστάμενο δεν προσκομίζεται τοπογραφικό
διάγραμμα από το οποίο να προκύπτουν σαφώς τα όρια του οικοπέδου. Η ιδιοκτησία 0411020
κτηματογραφήθηκε σύμφωνα με τα υφιστάμενα όρια. Επισημαίνεται ότι το τοιχίο στην κοινή πλευρά με το
0411013 περιλαμβάνεται στα όρια της ιδιοκτησίας του ενιστάμενου.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
Απορρίπτεται η ένσταση δεδομένου ότι
ιδιοκτησίαμε Κ.Α. 0411020 κτηματογραφήθηκε
σύμφωνα με τα υφιστάμενα όρια. Επισημαίνεται ότι
το τοιχείο στην κοινή πλευρά με την όμορη ιδ/σια
με Κ.Α. 0411013 περιλαμβάνεται στα όρια της
ιδιοκτησίας του ενιστάμενου.
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35690/3965/2-7-20

0101012 Γ702Α

ΔΑΒΩΝΗ-ΤΣΑΠΑΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
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35622/3955/2-7-20

0213005 Γ478

ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΛΙΚΗ
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35881/4011/3-7-20

0411020 Γ690

ΠΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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35793/3989/3-7-20

0207008 Γ463

ΚΩΤΣΙΛΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΜΑΡΙΑ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση περιγραφικά και να συμπεριληφθούν στον κτηματολογικό πίνακα Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
οι ενιστάμενοι ως δικαιούχοι με τίτλο κτήσης την αποδοχή κληρονομιάς 758/19-04-2019 του
μελετητή .
συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Ευθυμίου Παπαγεωργίου. Επιπρόσθετα, να διαγράφουν οι παρατηρήσεις
που αφορούσαν τους τίτλους κτήσης. Ωστόσο, θα εκκρεμεί η υποβολή του νέου κτηματολογικού φύλλου.
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36295/4082/6-7-20

0210030 Γ498

ΛΥΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

1. Εισηγούμαστε την απόρριψη της ένστασης όσον αφορά τη διόρθωση του επωνύμου της δικαιούχου σε
«Μήτση» καθώς είναι το πατρικό της επίθετο. Θα παραμείνει η ορθή αναγραφή σε «Λύρα» καθώς είναι
το αναγραφόμενο επίθετο στο αστυνομικό δελτίο ταυτότητας αλλά και με αυτό έχει εγγραφεί και στα
στοιχεία του εθνικού κτηματολογίου.
2. Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης όσον αφορά την εγγραφή της ενιστάμενης ως ιδιοκτήτριας
του γεωτεμαχίου με κτημ.αρ. 0210030 σύμφωνα με το με αριθμό 35250/12-07-1965 συμβόλαιο αγοράς
του Συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Κίμωνα Τζάλλα όπως έχει εγγραφεί αντίστοιχα και στις πρώτες
εγγραφές του εθνικού κτηματολογίου στο αντίστοιχο γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201195103003.
Συνολικά εισηγούμαστε η παρούσα ένσταση να γίνει εν μέρει δεκτή.

Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Συγκεκριμένα: 1)
Απορρίπτεται το 1ο σκέλος της ένστασης
δεδομένου ότι στους κτηματολογικούς πίνακες της
πράξης εφαρμογής αναγράφεται το πατρικό
επώνυμο. 2)Γίνεται δεκτό το 2ο σκέλος της
ένστασης σύμφωνα με την εισήγηση του μελετητή.
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37078/4188/9-7-20

0212003 Γ500

ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης και την διόρθωση των ορίων της ιδιοκτησίας με κτημ.αρ.
0212003 εξαιρώντας από τα όρια του οικοπέδου το τμήμα που τέθηκε σε κοινή χρήση από τον αρχικό
ιδιοκτήτη Κωνσταντίνο Μπαλάσκα με την με αριθμό 24821/13-12-2006 συμβολαιογραφική δήλωση του
συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Χρήστο Φαρμάκη. Συγκεκριμένα, η ιδιοκτησία 0212003 θα διορθωθεί με
τελικό εμβαδόν 474,07τ.μ. Το τμήμα που τέθηκε σε κοινή χρήση θα λάβουν νέο κτημ.αρ. και θα εγγραφεί
σε αυτό ως ιδιοκτήτης με υποχρέωση υποβολής δήλωσης ο αρχικός δικαιοπάροχος, ο Κωνσταντίνος
Μπαλάσκας στον οποίο περιήλθε σύμφωνα με το με αριθμό 23413/1976 συμβόλαιο αγοράς του
συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Οδυσσέα Σκούρτη. Το νέο τμήμα θα κτηματογραφηθεί σύμφωνα με το από
τον Απρίλιο του 2005 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Κωνσταντίνου Τζιάτζιου και
θα έχει εμβαδόν 130,42 τ.μ. αντίστοιχα.

Η ένσταση γίνεται αποδεκτή. Θα εφαρμοσθεί το
ρυμοτομούμενο τμήμα της αρχικής ιδιοκτησίας
Κων/νου Μπαλάσκα λαμβάνοντας υπ' όψη τα
υλοποιημένα όρια και το από Απρίλιο του 2005
τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου
μηχανικού Κωνσταντίνου Τζιάτζιου που
επισυνάπτεται στην αριθ. 24821/ 13-12-2006
δήλωση κοινής χρήσης του συμβ/φου Χρήστου
Φαρμάκη. Διορθώνονται τα όρια της ιδιοκτησίας με
Κ.Α. 0212003 και δίνεται νέος κτηματολογικός
αριθμός στο ρυμοτομούμενο τμήμα που τέθηκε σε
κοινή χρήση από τον αρχικό δικαιοπάροχο Κων/νο
Μπαλάσκα ο οποίος αναγράφεται ιδιοκτήτης του με
βάση το αριθ. 23413/1976 συμβόλαιο αγοράς
συμβολαιογράφου Οδυσσέα Σκούρτη.
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37062/4186/9-7-20

0212003 Γ500

ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης και την διόρθωση των ορίων της ιδιοκτησίας με κτημ.αρ.
0212003 εξαιρώντας από τα όρια του οικοπέδου το τμήμα που τέθηκε σε κοινή χρήση από τον αρχικό
ιδιοκτήτη Κωνσταντίνο Μπαλάσκα με την με αριθμό 24821/13-12-2006 συμβολαιογραφική δήλωση του
συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Χρήστο Φαρμάκη. Συγκεκριμένα, η ιδιοκτησία 0212003 θα διορθωθεί με
τελικό εμβαδόν 474,07τ.μ. Το τμήμα που τέθηκε σε κοινή χρήση θα λάβουν νέο κτημ.αρ. και θα εγγραφεί
σε αυτό ως ιδιοκτήτης με υποχέωση υποβολής δήλωσης ο αρχικός δικαιοπάροχος, ο Κωνσταντίνος
Μπαλάσκας στον οποίο περιήλθε σύμφωνα με το με αριθμό 23413/1976 συμβόλαιο αγοράς του
συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Οδυσσέα Σκούρτη. Το νέο τμήμα θα κτηματογραφηθεί σύμφωνα με το από
τον Απρίλιο του 2005 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Κωνσταντίνου Τζιάτζιου και
θα έχει εμβαδόν 130,42 τ.μ. αντίστοιχα.

Η ένσταση γίνεται αποδεκτή. Θα εφαρμοσθεί το
ρυμοτομούμενο τμήμα της αρχικής ιδιοκτησίας
Κων/νου Μπαλάσκα λαμβάνοντας υπ' όψη τα
υλοποιημένα όρια και το από Απρίλιο του 2005
τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου
μηχανικού Κωνσταντίνου Τζιάτζιου που
επισυνάπτεται στην αριθ. 24821/ 13-12-2006
δήλωση κοινής χρήσης του συμβ/φου Χρήστου
Φαρμάκη. Διορθώνονται τα όρια της ιδιοκτησίας με
Κ.Α. 0212003 και δίνεται νέος κτηματολογικός
αριθμός στο ρυμοτομούμενο τμήμα που τέθηκε σε
κοινή χρήση από τον αρχικό δικαιοπάροχο Κων/νο
Μπαλάσκα ο οποίος αναγράφεται ιδιοκτήτης του με
βάση το αριθ. 23413/1976 συμβόλαιο αγοράς
συμβολαιογράφου Οδυσσέα Σκούρτη.

Σελίδα 1 από 18

α/α

Αρ. Πρωτ.

Κ.Α.

Ο.Τ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η ένσταση γίνεται αποδεκτή. Θα εφαρμοσθεί το
ρυμοτομούμενο τμήμα της αρχικής ιδιοκτησίας
Κων/νου Μπαλάσκα λαμβάνοντας υπ' όψη τα
υλοποιημένα όρια και το από Απρίλιο του 2005
τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου
μηχανικού Κωνσταντίνου Τζιάτζιου που
επισυνάπτεται στην αριθ. 24821/ 13-12-2006
δήλωση κοινής χρήσης του συμβ/φου Χρήστου
Φαρμάκη. Διορθώνονται τα όρια της ιδιοκτησίας με
Κ.Α. 0212003 και δίνεται νέος κτηματολογικός
αριθμός στο ρυμοτομούμενο τμήμα που τέθηκε σε
κοινή χρήση από τον αρχικό δικαιοπάροχο Κων/νο
Μπαλάσκα ο οποίος αναγράφεται ιδιοκτήτης του με
βάση το αριθ. 23413/1976 συμβόλαιο αγοράς
συμβ/φου Οδυσσέα Σκούρτη.
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37076/4187/9-7-20

0212003 Γ500

ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΣΟΦΙΑ

Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης και την διόρθωση των ορίων της ιδιοκτησίας με κτημ.αρ.
0212003 εξαιρώντας από τα όρια του οικοπέδου το τμήμα που τέθηκε σε κοινή χρήση από τον αρχικό
ιδιοκτήτη Κωνσταντίνο Μπαλάσκα με την με αριθμό 24821/13-12-2006 συμβολαιογραφική δήλωση του
συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Χρήστο Φαρμάκη. Συγκεκριμένα, η ιδιοκτησία 0212003 θα διορθωθεί με
τελικό εμβαδόν 474,07τ.μ. Το τμήμα που τέθηκε σε κοινή χρήση θα λάβουν νέο κτημ.αρ. και θα εγγραφεί
σε αυτό ως ιδιοκτήτης με υποχέωση υποβολής δήλωσης ο αρχικός δικαιοπάροχος, ο Κωνσταντίνος
Μπαλάσκας στον οποίο περιήλθε σύμφωνα με το με αριθμό 23413/1976 συμβόλαιο αγοράς του
συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Οδυσσέα Σκούρτη. Το νέο τμήμα θα κτηματογραφηθεί σύμφωνα με το από
τον Απρίλιο του 2005 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Κωνσταντίνου Τζιάτζιου και
θα έχει εμβαδόν 130,42 τ.μ. αντίστοιχα.
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36493/4103/7-7-20

0403002 Γ554

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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36556/4109/7-7-20

0211001 Γ499

ΔΑΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και ο ενιστάμενος να συμπεριληφθεί στον κτηματολογικό πίνακα Δεκτή σύμφωνα με την εισήγηση του μελετητή .
ως δικαιούχος και στην δεύτερη ιδιοκτησία του σύμφωνα με το κτηματολόγιο και με τον προσκομιζόμενο
τίτλο κτήσης κατά την υποβολή της δήλωσής του. Μετά την διόρθωση το συνολικό ποσοστό
συνιδιοκτησίας του θα είναι 48,452%.
Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης και την διόρθωση των ορίων της ιδιοκτησίας με κτημ.αρ.
Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
0211001 εξαιρώντας από τα όρια του οικοπέδου τα τμήματα τα οποία τέθηκαν σε κοινή χρήση από τον
μελετητή.
ενιστάμενο και τη σύζυγό του με την με αριθμό 18899/06-04-1987 συμβολαιογραφική δήλωση του
συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Ιωάννη Λέντζαρη.
Συγκεκριμένα η ιδιοκτησία 0211001 θα διορθωθεί με τελικό εμβαδόν 458,03 τ.μ. Τα δύο τμήματα που
τέθηκαν σε κοινή χρήση θα λάβουν νέο κτημ.αρ. και θα εγγραφούν σε αυτά ως ιδιοκτήτες με υποχρέωση
υποβολής δήλωσης ο ενιστάμενος και η σύζυγός του. Τα δύο νέα τμήματα θα κτηματογραφηθούν
σύμφωνα με την παραπάνω συμβολαιογραφική δήλωση παραχώρησης σε κοινή χρήση
ρυμοτομούμενων τμημάτων και θα έχουν εμβαδά 11,98 τ.μ. Και 143,05 τ.μ. Αντίστοιχα.
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36685/4147/7-7-20

0406008 Γ601

ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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36873/4167/8-7-20

0405041 Γ597

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και ο ενιστάμενος να συμπεριληφθεί στον κτηματολογικό πίνακα
σύμφωνα με την υποβληθείσα δήλωση ιδιοκτησίας.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και ο ενιστάμενος να συμπεριληφθεί στον κτηματολογικό πίνακα
σύμφωνα με την υποβληθείσα δήλωση ιδιοκτησίας.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .

Σελίδα 2 από 18

α/α

Αρ. Πρωτ.

Κ.Α.

Ο.Τ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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37139/4200/9-7-20

0220011 Γ441

ΝΙΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης και την διόρθωση του κοινού ορίου των ιδιοκτησιών 0220021
και 0220011 σύμφωνα με την υφισταμενη κατάσταση, η οποία επιβεβαιώνεται από τα τοπογραφικά
διαγράμματα των οικοδομικών άδειων 973/1990 και 631/1994 των δυο ιδιοκτησιών αντίστοιχα.
Επίσης, σύμφωνα με τις παραπάνω οικοδομικές άδειες εφαρμόζονται τα ρυμοτομούμενα τμήματα για τις
ιδιοκτησίες 0220011 και 0220021. Στα τμήματα αυτά θα δοθούν νέοι κτηματολογικοί αριθμοί. Για τα
ρυμοτομούμενα τμήματα της ιδιοκτησίας 0220021 ιδιοκτήτης θα εγγραφεί ο Χρήστος Φουσέκης του
Γεωργίου & της Πανάγιως με βάση το αριθ. 69391/ 14-10-1977 πωλητήριο συμβ/φου Κίμωνα Τζάλλα
(τ.136/ α.α. 69).
Για το ρυμοτομουμενο τμήμα της ιδιοκτησίας 0220011 θα εγγραφεί ως ιδιοκτητής με υποχρέωση
υποβολής δήλωσης ο Κωνσταντίνος Μπαντής του Σπυρίδων και της Αικατερίνης

1)Δεκτό το αίτημα για διόρθωση του κοινού ορίου
με την ιδιοκτησία με Κ.Α. 0220021 ώστε να
ταυτίζεται με το υλοποιημένο όριο (μαντρότοιχος
και συνέχεια αυτού με οικοδομή). 2)Στο
ρυμοτομούμενο τμήμα που αφέθηκε σε κοινή
χρήση από τον αρχικό ιδιοκτήτη του οικοπέδου
Κων/νο Μπάντη του Σπυρίδωνος, με την αριθ.
6018/ 19-5-93 δήλωση του συμβ/φου Π. Κίτνη, θα
δοθεί νέος κτηματολογικός αριθμός. Η εφαρμογή
της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας φερόμενου
ιδιοκτήτη Κων/νου Μπάντη , θα γίνει με βάση την
προαναφερόμενη δήλωση και το τοπογραφικό
διάγραμμα της αριθ. 631/ 94 οικοδομικής άδειας .
Επίσης, θα εφαρμοσθούν τα ρυμοτομούμενα
τμήματα της αρχικής ιδ/σιας με Κ.Α. 0220021 που
τέθηκαν σε κοινή χρήση με την αριθ. 7179/ 24-101990 δήλωση συμβ/φου Ευθυμίου Παπαγεωργίου,
από τον αρχικό ιδιοκτήτη Χρήστο Φουσέκη του
Γεωργίου. Στα τμήματα αυτά θα δοθούν νέοι
κτηματολογικοί αριθμοί και τα όριά τους θα
εφαρμοσθούν με βάση την προαναφερόμενη
δήλωση και το τοπογραφικό διάγραμμα της αριθ.
973/ 1990 οικοδομικής άδειας. Ιδιοκτήτης των νέων
ιδιοκτησιών θα αναγραφεί ο Χρήστος Φουσέκης
του Γεωργίου & της Πανάγιως με βάση το αριθ.
69391/ 14-10-1977 πωλητήριο συμβ/φου Κίμωνα
Τζάλλα (τ.136/ α.α. 69)
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37374/4250/10-7-20

0205009 Γ483

ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
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37631/4300/10-7-20

0202009 Γ488

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
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37514/4277/10-7-20

0222034 Γ450

ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ενιστάμενος έχει εγγραφεί στον κτηματολογικό πίνακα της ανάρτησης ως ιδιοκτήτης με την
παρατήρηση ότι εκκρεμεί η προσκόμιση συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς. Ο πίνακας
θα αναμορφωθεί μετά την προσκόμιση του παραπάνω συμβολαίου.
Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης και την διόρθωση των ορίων και του εμβαδού της ιδιοκτησίας
με κτημ.αρ. 0205009 λαμβάνοντας υπ' όψη την υπάρχουσα κατάσταση και το προσκομιζόμενο
τοπογραφικό διάγραμμα σε ΕΓΣΑ.
Η ενισταμένη έχει εγγραφεί στον κτηματολογικό πίνακα της ανάρτησης ως ιδιοκτήτης με την παρατήρηση
ότι εκκρεμεί η προσκόμιση συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς. Ο πίνακας θα
αναμορφωθεί μετά την προσκόμιση του παραπάνω συμβολαίου.
Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης και την διόρθωση των ορίων και του εμβαδού της ιδιοκτησίας
με κτημ.αρ. 0205009 λαμβάνοντας υπ' όψη την υπάρχουσα κατάσταση και το προσκομιζόμενο
τοπογραφικό διάγραμμα σε ΕΓΣΑ.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διορθωθούν οι δικαιούχοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών Ι1 με
ΚΑΕΚ 202850903026/0/12 και Ι2 με ΚΑΕΚ 202850903026/0/12 σύμφωνα με την διορθωτική πράξη
18077/13-11-2019 της συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Σταματίκης Φράγκα-Ζαχαρία.

17

37935/4368/13-7-20

0220001 Γ438

ΠΕΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΣΗΜΙΝΑ

18

37929/4366/13-7-20

0529009 Γ586

ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .

19

37926/4365/13-7-20

0529009 Γ586

ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

20

37922/4364/13-7-20

0529009 Γ586

ΠΑΠΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

21

37920/4362/13-7-20

0529007 Γ586

ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και η ψιλή κυριότητα να γίνει πλήρης βάσει των
προσκομιζόμενων εγγράφων κατά την υποβολή της δήλωσής του ενιστάμενου.
Απορρίπτεται η ένσταση καθ' όσον τμήμα της ιδιοκτησίας εμβαδού 403,364 τ.μ. αποτελεί τμήμα του υπ'
αριθ 1406 τεμαχίου της Διανομής Αγροκτήματος Σταυρακίου έτους 1929, ιδ/σιας του Ελληνικού
Δημοσίου.
Απορρίπτεται η ένσταση καθ' όσον τμήμα της ιδιοκτησίας εμβαδού 403,364 τ.μ. αποτελεί τμήμα του υπ'
αριθ 1406 τεμαχίου της Διανομής Αγροκτήματος Σταυρακίου έτους 1929, ιδ/σιας του Ελληνικού
Δημοσίου.
Απορρίπτεται η ένσταση καθ' όσον τμήμα της ιδιοκτησίας εμβαδού 403,364 τ.μ. αποτελεί τμήμα του υπ'
αριθ 1406 τεμαχίου της Διανομής Αγροκτήματος Σταυρακίου έτους 1929, ιδ/σιας του Ελληνικού
Δημοσίου.
Απορρίπτεται η ένσταση καθ' όσον τμήμα της ιδιοκτησίας εμβαδού 159,209 τ.μ. αποτελεί τμήμα του υπ'
αριθ 1406 τεμαχίου της Διανομής Αγροκτήματος Σταυρακίου έτους 1929, ιδ/σιας του Ελληνικού
Δημοσίου.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
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22

37837/4341/13-7-20

0405003 Γ596

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

23

37833/4340/13-7-20

0222039 Γ434

ΤΣΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΑΦΗ ΣΟΥΖΑΝΑ

24

37831/4339/13-7-20

0203045 Γ431
0203041

ΤΣΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΑΦΗ ΣΟΥΖΑΝΑ

25

37829/4338/13-7-20

0207039 Γ456
0207049

ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

26

37810/4333/13-7-20

0529025 Γ580

ΣΙΑΡΑΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

27

37785/4325/13-7-20

0405013 Γ596

ΜΗΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

28

37800/4330/13-7-20

0405057 Γ598

ΔΗΜΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

29

37757/4318/13-7-20

0213004 Γ475

ΜΠΑΡΕΚΑ ΖΩΗ

30

37756/4317/13-7-20

0213004 Γ475

ΣΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

31

37715/4311/13-7-20

0216022 Γ468

ΓΙΟΥΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

32

37700/4306/13-7-20

0213006 Γ475

ΓΙΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

33

37698/4305/13-7-20

0213006 Γ475

ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή εν μέρει η ένσταση. Να διορθωθεί η ψιλή κυριότητα σε πλήρης και το
ποσοστό από 29,1% σε 58,2% βάσει των προσκομιζόμενων εγγράφων. Να απορριφθεί ως προς την
αλλαγή του επωνύμου, το επώνυμο "Γκαλντέμη" είναι το πατρικό της ενιστάμενης, με το οποίο
αναρτήθηκε στον κτηματολογικό πίνακα και το επώνυμο "Παναγιωτοπούλου" είναι της ταυτότητας της, το
οποίο έχει καταχωρισθεί στο κτηματολόγιο . Να σημειωθεί ότι στον κτηματολογικό πίνακα αναγράφονται
τα πατρικά επώνυμα.
1. Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης και την εγγραφή των ενιστάμενων στους κτηματολογικούς
πίνακες ως ιδιοκτήτες του οικοπέδου με κτημ.αρ. 0222039 με ποσοστό 50% ο καθένας χωρίς την
παρατήρηση «φερόμενος ιδιοκτήτης» σύμφωνα με τις με αριθμό πρωτοκόλλου 16144/2078/19-03-2019
και 16145/2079/19-03-2019 δηλώσεων ιδιοκτησίας που υπέβαλαν.
2. Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης και την διόρθωση των ορίων της ιδιοκτησίας τους ώστε να
ταυτίζονται με τα υλοποιημένα όρια τα οποία συμφωνούν και με το υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα.
Συγκεκριμένα διορθώνονται τα όρια των:
-0222039 με τελικό εμβαδόν 4537,49 τ.μ.. (τίτλος ε= 4515,76 τ.μ.)
-0222059 με τελικό εμβαδόν 2094,26 τ.μ.. (δεν έχει υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας)
-0222065 με τελικό εμβαδόν 1611,37 τ.μ.. (τίτλος ε= 1150,00 τ.μ.)
-0222051 με τελικό εμβαδόν 3427,79 τ.μ.. (τίτλος ε= 3570,00 τ.μ.)
-0222046 με τελικό εμβαδόν 1337,76 τ.μ.. (τίτλος ε= 1332,53 τ.μ.)

Εν μέρει δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την
εισήγηση του μελετητή .

1. Εισηγούμαστε την αποδοχή του πρώτου σκέλους της ένστασης και την εγγραφή των ενιστάμενων
στους κτηματολογικούς πίνακες ως ιδιοκτήτες των οικοπέδων με κτημ.αρ. 0203045 και 0203041 με
ποσοστό 50% ο καθένας χωρίς την παρατήρηση «φερόμενος ιδιοκτήτης» σύμφωνα με τις με αριθμό
πρωτοκόλλου 16147/2080/19-03-2019 και 16148/2081/19-03-2019 για το 0203045 και 16149/2082/1903-2019 και 16151/2083/19-03-2019 για το 0203041 δηλώσεων ιδιοκτησίας που υπέβαλαν.
Διορθώνονται τα όρια λαμβάνοντας υπ' όψη την υφιστάμενη περίφραξη και το υποβληθέν τοπογραφικό
διάγραμμα.
2. Το δεύτερο σκέλος της ένστασης θα εξετασθεί κατά τη διαδικασία σύνταξης του Γ΄ κεφαλαίου της
μελέτης.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να εξαιρεθούν από τον κτηματολογικό πίνακα οι ιδιοκτησίες
των ενιστάμενων στους κτημ.αρ.0207039 και 0207049, καθώς εμπίπτουν εντός των ορίων της
μεμονωμένης πράξης εφαρμογής 5/2012 και δεν κτηματογραφούνται.
Η ιδιοκτησία 0529025 σύμφωνα με τη δήλωση ιδιοκτησίας και τον τίτλο κτήσης έχει εμβαδόν 2000,00 τ.μ.
ενώ σύμφωνα με το προσκομιζόμενο από την ενιστάμενη τοπογραφικό διάγραμμα έχει εμβαδόν 1991,33
τ.μ..
Στο κτηματολογικό διάγραμμα της ανάρτησης το ακίνητο με κτημ.αρ. 0529025 απεικονίζεται σύμφωνα με
τα όρια όπως αυτά αποτυπώνονται στο από τον Σεπτέμβριο του 2007 εξαρτημένο στο προβολικό
σύστημα ΕΓΣΑ ΄87 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Ε.Δ.Ε. Θεόδωρου Θεοδώρου και
έχει εμβαδόν 1991,33 τ.μ..
Κατά συνέπεια εισηγούμαστε την απόρριψη της ένστασης.

1. Δεκτό το πρώτο σκέλος της ένστασης. Σύμφωνα
με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν με τις δηλώσεις
ιδιοκτησίας διορθώνεται το ιδιοκτησιακό των
οικοπέδων Διορθώνονται τα όρια λαμβάνοντας υπ'
όψη την υφιστάμενη περίφραξη και το υποβληθέν
τοπογραφικό διάγραμμα. 2) Το δεύτερο σκέλος
της ένστασης θα εξετασθεί κατά τη διαδικασία
σύνταξης του Γ΄ κεφαλαίου της μελέτης.

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διορθωθεί το πατρώνυμο του ενιστάμενου βάσει των
προσκομιζόμενων εγγράφων. Θα πρέπει να γίνει η διόρθωση και στο κτηματολόγιο.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διορθωθεί η χρήση του κτιρίου από γεωργική αποθήκη σε
Α’ κατοικία βάσει της τακτοποίησης του ν.4495/2017.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διορθωθεί το εμβαδόν του γεωτεμαχίου βάσει της
συμβολαιογραφικής διορθωτικής πράξης που προσκομίστηκε. Επιπρόσθετα, μετά από επανέλεγχο των
ποσοστών προκύπτει ότι αυτά που αναρτήθηκαν συμφωνούν τόσο με το κτηματολόγιο όσο και τους
τίτλους κτήσης.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διορθωθεί το εμβαδόν του γεωτεμαχίου βάσει της
συμβολαιογραφικής διορθωτικής πράξης που προσκομίστηκε. Επιπρόσθετα, μετά από επανέλεγχο των
ποσοστών προκύπτει ότι αυτά που αναρτήθηκαν συμφωνούν τόσο με το κτηματολόγιο όσο και τους
τίτλους κτήσης.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και η ψιλή κυριότητα να γίνει πλήρης βάσει της προσκομιζόμενης
ληξιαρχικής πράξης θανάτου της επικαρπώτριας.
Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης και την διόρθωση του ορίου της εν λόγω ιδιοκτησίας σε σχέση
με τον δρόμο ώστε να ταυτίζεται με το υφιστάμενο τοιχείο. Συγκεκριμένα η ιδιοκτησία 0213006 θα
διορθωθεί με τελικό εμβαδόν 395,35 τ.μ..
Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης και την διόρθωση του ορίου της εν λόγω ιδιοκτησίας σε σχέση
με τον δρόμο ώστε να ταυτίζεται με το υφιστάμενο τοιχείο. Συγκεκριμένα η ιδιοκτησία 0213006 θα
διορθωθεί με τελικό εμβαδόν 395,35 τ.μ..

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
Απορρίπτεται η ένσταση. Τα όρια του οικοπέδου
όπως αποτυπώνονται στο αναρτηθέν
κτηματογραφικό διάγραμμα συμφωνούν με αυτά
του υποβληθέντος τοπογραφικού δ/τος. Επίσης, το
εμβαδόν του οικοπέδου συμφωνεί με αυτό του
τίτλου ενώ το εμβαδόν με βάση την υφιστάμενη
περίφραξη (συρματόπλεγμα) απέχει από το
εμβαδόν του τίτλου

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Με την εφαρμογή των ορίων ιδιοκτησίας από το προσκομιζόμενο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού
Μηχανικού Ευθύμιου Τσιάρα από τον Φεβρουάριο του 2019, προκύπτει επικάλυψη με το όμορο
οικόπεδο με κτημ.αρ. 0307064 στο κτηματολογικό διάγραμμα της ανάρτησης,.
Στην ιδιοκτησία 0307064 στον κτηματολογικό πίνακα έχει εγγραφεί ως ιδιοκτήτης ο Αλέξανδρος Πακάτης
κατά πλήρη κυριότητα 100%. Το εμβαδόν της ιδιοκτησίας του είναι 157,37 τ.μ. σύμφωνα με τον τίτλο
κτήσης και το τοπογραφικό διάγραμμα που προσκόμισε και κτηματογραφήθηκε με εμβαδόν 158,86 τ.μ..
Το κοινό όριο των δύο ιδιοκτησιών 0307068 και 0307064 ταυτίζεται με την υλοποιημένη κατάσταση που
αποτυπώνεται στο αναρτηθέν κτηματογραφικό διάγραμμα. Κατά συνέπεια εισηγούμαστε την απόρριψη
της ένστασης.
1. Στον κτηματολογικό πίνακα της ανάρτησης στο ακίνητο 0209020 έχουν εγγραφεί ως ιδιοκτήτες οι: α.
Μαρία Κόντη (41,66%), β. Βασιλική Δελλάρη (23,02%) και γ. Χριστίνα Κόντη (35,32%). Επίσης στο
0209022 έχουν εγγραφεί ως ιδιοκτήτες οι: α. Μαρία Κόντη (57,75%), β. Βασιλική Δελλάρη (6,00%), γ.
Χριστίνα Κόντη (6,00%) και δ. Ευθύμιος Κόντης (30,25%).
Με δεδομένο ότι στα δύο παραπάνω ακίνητα δεν είναι κοινοί οι ιδιοκτήτες με ίδια ποσοστά ιδιοκτησίας
δεν είναι δυνατή η συνένωσή τους σε ένα ενιαίο σύμφωνα με το προσκομισθέν τοπογραφικό διάγραμμα
του Τοπογράφου Μηχανικού Τ.Ε. Νικόλαου Σίμπα και εισηγούμαστε να απορριφθεί η ένσταση.
Διορθώνονται τα όρια των 0209020 και 0209022 με εξαίρεση την πλευρά που συνορεύει με το δάσος
όπου εκεί θα διατηρηθεί το όριο του αισθητικού δάσους όπως αυτό καθορίζεται. Εισηγούμαστε η
παρούσα ένσταση να γίνει εν μέρει δεκτή όσον αφορά τα ακίνητα 0209020 και 0209022.
2.α. Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης όσον αφορά το ρυμοτομούμενο τμήμα εμβαδού 916,11
τ.μ. που ενσωματώνεται στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 0411047. Συγκεκριμένα θα διορθωθούν τα όρια της
ιδιοκτησίας σύμφωνα με το από τον Νοέμβριο του 2019 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου
Μηχανικού Τ.Ε. Νικόλαου Σίμπα.
2.β.Η αιτούμενη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου δεν εξετάζεται επειδή είναι εκτός αντικειμένου
της πράξης εφαρμογής
2.γ. Η εφαρμογή των ιδιοκτησιών βασίστηκε αφενός στα υλοποιημένα όρια που αποτυπώθηκαν και
καθορίζουν τα τμήματα των γεωτεμαχίων που νέμονται και κατέχουν οι ιδιοκτήτες και αφετέρου στον
προσδιορισμό των θεωρητικών ορίων τα οποία προέκυψαν από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν με τις
δηλώσεις ιδιοκτησίας.
2.δ. Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης και να δια γραφεί η παρατήρηση που αφορά της
διεκδίκηση τμήματος της ιδιοκτησίας από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της με αριθμό 325/30-09-2020
απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
Συνολικά, εισηγούμαστε η παρούσα ένσταση να γίνει εν μέρει δεκτή.

Απορρίπτεται η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση
του μελετητή .

1. Εισηγούμαστε την αποδοχή του πρώτου σκέλους της ένστασης. Θα εφαρμοστούν τα δυο
ρυμοτομούμενα τμήματα λαμβάνοντας υπ'όψη τα στοιχεία της αριθ. 214/2007 οικοδομικής άδειας και την
υλοποιημένη περίφραξη. Ωστόσο, επειδή ο ιδιοκτήτης της αρχικής και της τελικής ιδιοκτησίας είναι ο
ίδιος, τα ρυμοτομούμενα τμήματα θα περιληφθούν στην ιδιοκτησια 0214008. Το τελικό εμβαδόν της θα
είναι 415,29 τ.μ..
2. Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης και να δια γραφεί η παρατήρηση που αφορά της διεκδίκηση
τμήματος της ιδιοκτησίας από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της με αριθμό 325/30-09-2020 απόφασης του
δημοτικού συμβουλίου.
1. Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης και την διόρθωση των ορίων της ιδιοκτησίας με κτημ.αρ.
0207052 λαμβάνοντας υπ' όψη την υφιστάμενη περίφραξη και το υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα
του τοπογράφου Μηχανικού Θεοχάρη Παπαδιαμάντη. 2. Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης και
την διόρθωση της διεύθυνσης κατοικίας του ενιστάμενου σύμφωνα με την υπόδειξή του.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητη.

34

37696/4304/13-7-20

0307068 Γ536

ΣΥΡΜΑΚΕΣΗ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

35

37921/4363/13-7-20

0209022 Γ494
0209020
0411047

ΚΟΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

36

38306/4459/14-7-20

0214008 Γ476

ΒΑΒΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

37

38069/4394/14-7-20

0207052 Γ463

ΗΛΙΑΣ ΦΑΙΔΩΝ

38

38072/4396/14-7-20

0310005 Γ543

ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης και την διόρθωση του κοινού ορίου των οικοπέδων με κτημ.αρ. Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
0310005 και 031001 σύμφωνα με το υφιστάμενο τοιχίο όπως έχει αποτυπωθεί στο κτηματολογικό
μελετητή .
διάγραμμα της ανάρτησης καθώς δεν προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα από τον ενιστάμενο.
Σημειώνεται ότι μετά την παραπάνω διόρθωση τα όρια της ιδιοκτησίας 0310005 στο κτηματολογικό
διάγραμμα αντιστοιχούν σε υλοποιημένα όρια.
Συγκεκριμένα η ιδιοκτησία 0310005 θα διορθωθεί με τελικό εμβαδόν 357,55 τ.μ. και η 0310013 θα έχει
εμβαδόν 447,04 τ.μ.

39

38279/4449/14-7-20

0220025 Γ444,
Γ444Β

ΚΑΜΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Εισηγούμαστε να απορριφθεί η ένσταση. Ο ενιστάμενος έχει συμπεριληφθεί στον κτηματολογικό πίνακα
ως φερόμενος δικαιούχος χωρίς τίτλο, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή κληρονομιάς των 3/4 του 25% που
κατείχε ο πατέρας του, Μιχαήλ Καμήνας. Όσον αφορά το εμβαδόν δήλωσής, 4389τμ, αντιστοιχεί στο
εμβαδόν κτηματογράφησης και στο εμβαδόν κτηματολόγιο υ και όχι στο εμβαδόν του τίτλου κτήσης,
4000τμ. Να σημειωθεί ότι το ακίνητο είναι εκτός περιοχής μελέτης και κτηματογραφήθηκε ως όμορη
ιδιοκτησία στην περιοχή μελέτης.

Εν μέρει δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την
εισήγηση του μελετητή .

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .

Απορρίπτεται η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση
του μελετητή.
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Εισηγούμαστε να απορριφθεί η ένσταση. Ο ενιστάμενος έχει συμπεριληφθεί στον κτηματολογικό πίνακα
ως φερόμενος δικαιούχος χωρίς τίτλο, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή κληρονομιάς για ποσοστό 50% από
την Αμαλία Καμήνα και για ποσοστό 37.5% σύμφωνα με την δημόσια διαθήκη της Καμήνα Αμαλίας που
προσκομίστηκε και το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του Καμήνα Μιχαήλ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

40

38284/4450/14-7-20

0217007 Γ470

ΚΑΜΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Απορρίπτεται η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση
του μελετητή.

41

38092/4403/14-7-20

0205002 Γ484

ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης. Το τμήμα που τέθηκε σε κοινή χρήση σύμφωνα με την με
αριθμό 12800/19-12-1988 δήλωση παραχώρησης της συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Αικατερίνης
Καλλικρατίδου-Τσικνιά θα λάβει νέο κτημ.αρ. και θα εγγραφούν σε αυτό ιδιοκτήτες με υποχέωση
υποβολής δήλωσης οι αρχικοί ιδιοκτήτες του οικοπέδου Χρήστος Πρέντζας και Βασιλική σύζυγος
Χρήστου Πρέντζα. Το νέο τμήμα θα κτηματογραφηθεί σύμφωνα με την παραπάνω συμβολαιογραφική
δήλωση παραχώρησης σε κοινή χρήση και θα έχει εμβαδόν 25,65 τ.μ..

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .

42

38090/4402/14-7-20

0205002 Γ484

ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης. Το τμήμα που τέθηκε σε κοινή χρήση σύμφωνα με την με
αριθμό 12800/19-12-1988 δήλωση παραχώρησης της συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Αικατερίνης
Καλλικρατίδου-Τσικνιά θα λάβει νέο κτημ.αρ. και θα εγγραφούν σε αυτό ιδιοκτήτες με υποχέωση
υποβολής δήλωσης οι αρχικοί ιδιοκτήτες του οικοπέδου Χρήστος Πρέντζας και Βασιλική σύζυγος
Χρήστου Πρέντζα. Το νέο τμήμα θα κτηματογραφηθεί σύμφωνα με την παραπάνω συμβολαιογραφική
δήλωση παραχώρησης σε κοινή χρήση και θα έχει εμβαδόν 25,65 τ.μ..

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .

43

38082/4400/14-7-20

0408025 Γ581

ΚΑΜΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή.

44

38158/4420/14-7-20

0218002 Γ444Β

ΧΑΣΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

45

38161/4421/14-7-20

0218001 Γ444Β

ΛΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

46

38168/4425/14-7-20

0405056 Γ596

ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση. Η ενισταμένη να συμπεριληφθεί στον κτηματολογικό πίνακα ως
φερόμενος δικαιούχος χωρίς τίτλο καθώς εκκρεμεί η αποδοχή κληρονομιάς της υποβληθείσας δημόσιας
διαθήκης της Καμήνα Αμαλίας, 539/20-05-2009, Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων. Επιπρόσθετα
εκκρεμεί η προσκόμιση του κτηματολογικού φύλλου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Από την εφαρμογή των ορίων του οικοπέδου 0405056, όπως αυτά απεικονίζονται στο προσκομιζόμενο
τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Βασίλειου Τσιμογιάννη, παρατηρούμε ότι τα όρια
διαφέρουν από την υφιστάμενη κατάσταση. Με δεδομένο ότι τα κοινά όρια με τα όμορα ακίνητα 0405010,
0405011 και 0405055 κτηματογραφήθηκαν σύμφωνα με τα υλοποιημένα όρια όπως αυτά
αποτυπώθηκαν στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, εισηγούμαστε την απόρριψη της ένστασης.

47

38199/4428/14-7-20

0207029 Γ542

ΠΑΝΤΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .

48

38234/4439/14-7-20

0201007 Γ491

ΦΩΤΙΑΔΗ ΕΥΔΟΞΙΑ

49

38277/4447/14-7-20

0303037 Γ523Α

ΧΑΡΙΣΗ ΔΑΦΝΟΥΛΑ

Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης και την διόρθωση των ορίων του οικοπέδου με κτημ.αρ.
0207009 σύμφωνα με τα υφιστάμενα όρια όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στο κτηματολογικό διάγραμμα
της ανάρτησης.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και η ενιστάμενη να συμπεριληφθεί στον κτηματολογικό πίνακα
σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα έγγραφα.
Εισηγούμαστε να απορριφθεί η ένσταση. Η Χαρίση Δαφνούλα δεν είναι συμβαλλόμενη στο συμβόλαιο
της γονικής παροχής 8956/1994, ούτε προσκομίζεται κάποιο συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου για να
μπει ως επικαρπώτρια. Οπότε ο Τάτσης Πέτρος έχει πλέον την πλήρη κυριότητα.

50

38300/4457/14-7-20

0217007 Γ470

ΚΑΜΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

Απορρίπτεται η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση
του μελετητή.

51

37286/4451/14-7-20

0217007 Γ470

ΚΑΜΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

52

38287/4452/14-7-20

0220025 Γ444
Γ444Β

ΚΑΜΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

53

38288/4453/14-7-20

0220025 Γ444
Γ444Β

ΚΑΜΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

Εισηγούμαστε να απορριφθεί η ένσταση. Το επώνυμο "Γιαννακοπούλου" είναι το πατρικό της
ενιστάμενης, με το οποίο αναρτήθηκε στον κτηματολογικό πίνακα και το επώνυμο "Καμήνα" είναι της
ταυτότητας της, το οποίο έχει καταχωρισθεί στο κτηματολόγιο . Να σημειωθεί ότι στον κτηματολογικό
πίνακα αναγράφονται τα πατρικά επώνυμα.
Εισηγούμαστε να απορριφθεί η ένσταση. Το επώνυμο "Γιαννακοπούλου" είναι το πατρικό της
ενιστάμενης, με το οποίο αναρτήθηκε στον κτηματολογικό πίνακα και το επώνυμο "Καμήνα" είναι της
ταυτότητας της, το οποίο έχει καταχωρισθεί στο κτηματολόγιο . Να σημειωθεί ότι στον κτηματολογικό
πίνακα αναγράφονται τα πατρικά επώνυμα.
Εισηγούμαστε να απορριφθεί η ένσταση, καθώς το ακίνητο είναι εκτός περιοχής μελέτης και
κτηματογραφήθηκε ως όμορη ιδιοκτησία στην περιοχή μελέτης. Σημειώνεται ότι το εμβαδόν δήλωσής,
4389τμ, αντιστοιχεί στο εμβαδόν κτηματογράφησης και στο εμβαδόν κτηματολόγιο υ και όχι στο εμβαδόν
του τίτλου κτήσης, 4000τμ.
Εισηγούμαστε να απορριφθεί η ένσταση. Το επώνυμο "Γιαννακοπούλου" είναι το πατρικό της
ενιστάμενης, με το οποίο αναρτήθηκε στον κτηματολογικό πίνακα και το επώνυμο "Καμήνα" είναι της
ταυτότητας της, το οποίο έχει καταχωρισθεί στο κτηματολόγιο . Να σημειωθεί ότι στον κτηματολογικό
πίνακα αναγράφονται τα πατρικά επώνυμα.

Δεκτή η ένσταση

Δεκτή η ένσταση

Απορρίπτεται η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση
του μελετητή.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
Απορρίπτεται η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση
του μελετητή.

Απορρίπτεται η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση
του μελετητή.

Απορρίπτεται η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση
του μελετητή.

Απορρίπτεται η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση
του μελετητή.
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
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38275/4446/14-7-20

0303037 Γ523Β

ΤΑΤΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

55

38765/4542/16-7-20

0401059 Γ505

ΤΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΘΟΥΛΑ

56

38839/4558/16-7-20

0216011 Γ468

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

57

38721/4531/16-7-20

0303032 Γ526

58

38723/4532/16-7-20

59

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να εγγραφεί στον κτηματολογικό πίνακα η ενιστάμενη με
συνολικό ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 32.294% σύμφωνα με την γονική παροχή 8958/21-121994 του συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Παύλου Κίτνη.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και η ενιστάμενη να συμπεριληφθεί στον κτηματολογικό πίνακα
σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα έγγραφα.
1. Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης όσον αφορά το πρώτο αίτημα. Το τμήμα που τέθηκε σε
κοινή χρήση σύμφωνα με την με αριθμό 15406/21-06-1995 δήλωση του συμβολαιογράφου Ιωαννίνων
Ευθύμιου Παπαγεωργίου θα λάβει νέο κτημ.αρ. 0216061 και θα εγγραφεί ως ιδιοκτήτρια η αρχική
ιδιοκτήτρια Ανδρονίκη σύζυγος Χρήστου Δημόπουλου με υποχρέωση υποβολής δήλωσης. Τα όρια του
ρυμοτομούμενου θα εφαρμοσθούν λαμβάνοντας υπ' όψη τα υφιστάμενα όρια και τα υποβληθέντα
στοιχεία (δήλωση Κ.Χ. τοπογραφικά) για την εφαρμογή του κοινού ορίου με την ιδ/σια με Κ.Α. 0216011.
Διορθώνονται τα λοιπά όρια της ιδιοκτησίας με Κ.Α. 0216011 ώστε να ταυτίζονται με τα υλοποιημένα.
2. Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης όσον αφορά την διαγραφή του δικαιώματος της επικαρπίας
σύμφωνα με την προσκομιζόμενη ληξιαρχική πράξη θανάτου του επικαρπωτή.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .

ΖΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΑ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση. Να διορθωθεί η διεύθυνση του ακινήτου και να καταχωρισθούν
οι προσκομιζόμενες γονικές παροχές, 50118/01-08-2018 και 50119/01-08-2018 του συμβολαιογράφου
Ιωαννίνων Παύλου Κίτνη, ως τίτλοι κτήσης. Θα εκκρεμεί η υποβολή του νέου κτηματολογικού φύλλου.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .

0410013 Γ590

ΖΕΡΒΑ-ΣΙΑΡΑΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Απορρίπτεται η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση
του μελετητή.

38747/4539/16-7-20

0210001 Γ498

ΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

60

38701/4528/16-7-20

0408052 Γ568

ΤΟΥΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΓΙΩΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝ., ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

61

38708/4529/16-7-20

0307050 Γ548

ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

62

39090/4609/17-7-20

0401042 Γ509

ΚΑΡΚΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

63

39062/4603/17-7-20

0307047 Γ539

ΚΟΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΓΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΣΟΥΛΗ ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΙ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

Εισηγούμαστε να απορριφθεί η ένσταση. Η ενιστάμενη έχει συμπεριληφθεί στον κτηματολογικό πίνακα
ως φερόμενη δικαιούχος χωρίς τίτλο, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή κληρονομιάς. Ωστόσο, ως τίτλος κτήσης
έχει προσκομίσει τη δικαστική απόφαση 20/25-01-1975, η οποία θα πρέπει να καταχωριθεί στο
κτηματολόγιο και στη συνέχεια να προσκομιστεί το νέο κτηματολογικό φύλλο.
Εισηγούμαστε την απόρριψη της ένστασης για αλλαγή των ορίων με βάση το υποβληθέν τοπογραφικό
διάγραμμα. Διορθώνονται τα όρια της ιδιοκτησίας ώστε να ταυτίζονται με τα υλοποιημένα και από την
πλευρά του δάσους με τον υφιστάμενο τοίχο που κατασκευάσθηκε από το Δασαρχείο. Από το
τοπογραφικό διάγραμμα που προσκόμισε ο ενιστάμενος και εφαρμόζοντας τα όρια της ιδιοκτησίας
0210001 του στο κτηματολογικό διάγραμμα της ανάρτησης προκύπτει επικάλυψη με το όριο του
δημόσιου δάσους, τα όρια του οποίου καθορίστηκαν στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87 σύμφωνα με το
από 14-05-2004 πρωτόκολλο αντικατάστασης του από 21-11-1969 πρωτόκολλου οριστικού
αποτερματισμού δημόσιων αναδασωτέων εκτάσεων «Προσκύνηση», «Προφήτης Ηλίας», «Τζεμ»,
«Μεϊντάνι» κλπ.
Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης και την διόρθωση των ορίων της ιδιοκτησίας με Κτημ.Αρ.
0405052 λαμβάνοντας υπόψη το προσκομιζόμενο τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου και
τοπογράφου μηχανικού Δημήτριου Καλογήρου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
1. Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης και την διόρθωση του κοινού ορίου των οικοπέδων με
κτημ.αρ. 0401042 και 0401045 σύμφωνα με την υπόδειξη του ενιστάμενου.
2. Επίσης, εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης και την διόρθωση του υφιστάμενου τοιχίου που
χωρίζει κατά χρήση την ιδιοκτησία 0401042 σύμφωνα με την υπόδειξη του ενιστάμενου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση περιγραφικά και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη
διεκδίκηση τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου. Επιπρόσθετα, με βάση τις προσκομισθείσες ληξιαρχικές πράξεις θανάτου των
επικαρπωτών Νικηφόρου Σιούλη, Δημητρίου Κοσμά και Ιοκάστης Κοσμά, η Ευφροσύνη Σουλή έχει την
πλήρη κυριότητα για ποσοστό (20%) εξ αδιαιρέτου και η Λάγκα Γλυκερία έχει την πλήρη κυριότητα για
ποσοστό (25%) εξ αδιαιρέτου. Ως προς την διόρθωση των ορίων, εισηγούμαστε την διόρθωση των ορίων
στο βόρειο όριο του ακινήτου και την προσαρμογή του στο υφιστάμενο τοιχίο. Τα υπόλοιπα όρια
συμπίπτουν με την υφιστάμενη περίφραξη.

64

39072/4605/17-7-20

0307023 Γ538

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

65

39100/4611/17-7-20

0218003 Γ444

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΣ

66

39083/4607/17-7-20

0313002 Γ544

ΛΕΦΑΣ ΔΗΜΗΤΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΟΣ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διορθωθεί η διεύθυνση του ακινήτου του ενιστάμενου
σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα έγγραφα.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .

Απορρίπτεται η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση
του μελετητή .

Διορθώνονται τα όρια της ιδιοκτησίας ώστε να
ταυτίζονται με την υφιστάμενη περίφραξη
(μαντρότοιχος).
Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή . Διορθώνονται τα όρια ώστε να
ταυτίζονται με τα υλοποιημένα.
Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

67

39137/4620/17-7-20

0216007 Γ469

ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΑΡΘΑ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή ως προς την διόρθωση των ορίων σύμφωνα με τα υλοποιημένα όρια.
Επίσης, στο ρυμοτομούμενο τμήμα της ιδιοκτησίας που τέθηκε σε κοινή χρήση δίνεται νέος
κτηματολογικός αριθμός. Τα όρια του ρυμοτομούμενου θα εφαρμοσθούν λαμβάνοντας υπ' όψη τα
υφιστάμενα όρια και τα στοιχεία της αριθ. 837/ 2005 οικοδομικης άδειας. Στο ρυμοτομούμενο θα
εγγραφεί ιδιοκτήτης με υποχρεώση υποβολής δήλωσης, ο αρχικός δικαιούχος ο Αγγέλης Κωνσταντίνος.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .

68

39173/4626/17-7-20

0502034 Γ685

ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

69

38879/4564/16-7-20

0404004 Γ550

ΛΙΑΤΣΟΣ ΑΛΚΗΣ

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
Δεκτή η ένσταση.

70

38916/4575/16-7-20

0529005 Γ580

ΣΙΑΡΑΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

71

38885/4565/16-7-20

0404001 Γ550

ΛΑΙΤΣΟΣ ΑΛΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

72

39044/4598/17-7-20

0408044 Γ568

ΖΩΝΙΟΣ ΗΛΙΑΣ

73

38969/4591/16-7-20

ΚΟΝΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

74

38383/4482/15-7-20

0210032 Γ498
0210005
0210033
0221003 Γ439

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Ελληνικού Δημοσίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Απορρίπτεται η ένσταση καθ' όσον τμήμα της ιδιοκτησίας εμβαδού 762,90 τ.μ. αποτελεί τμήμα του υπ'
αριθ 1406 τεμαχίου της Διανομής Αγροκτήματος Σταυρακίου έτους 1929, ιδ/σιας του Ελληνικού
Δημοσίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή ως προς την διόρθωση των ορίων σύμφωνα με το προσκομιζόμενο στη
δήλωση τοπογραφικό διάγραμμα, εκτός του ρυμοτομούμενο τμήματος που εμπίπτει στο δάσος.

75

38379/4481/15-7-20

0203008 Γ459

ΧΟΛΕΒΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

76

38376/4480/15-7-20

0202016 Γ485

ΧΟΛΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

77

38497/4491/15-7-20

0401009 Γ507

ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

78

38505/4495/15-7-20

Γ459

79

38523/4503/15-7-20

0408004 Γ562

80

38902/4570/16-7-20

0201001 Γ490

ΜΠΙΡΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εισηγούμαστε να απορριφθεί ως προς την διόρθωση του εμβαδού των τίτλων κτήσης καθώς το εμβαδόν Εν μέρει δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την
534.20 τ.μ προκύπτει από τους τελευταίους τίτλους κτήσης των ενιστάμενων. Εισηγούμαστε να γίνει
εισήγηση του μελετητή .
δεκτή ως προς την διόρθωση των ορίων σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση.
Συνολικά, η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει.

81

39053/4600/17-7-20

0408057 Γ568

ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

82

39051/4599/17-7-20

0408057 Γ568

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

83

38821/4555/16-7-20
38821/4555/16-7-20

0203034 Γ431 Γ432 ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
0207005 Γ454 Γ461

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να συμπεριληφθεί ως τίτλος κτήσης του ενιστάμενου η
προσκομιζόμενη αποδοχή κληρονομιάς 1551/31-12-2019 του συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Γεωργίου
Παπαγεωργίου και διαγράφονται οι φερόμενοι δικαιούχοι Πανάγιω Καμπέρη και Αιμίλιος Κασιούμης, οι
οποίοι είχαν εγγραφεί στον ακίνητο ως συνδικαιούχοι.

ΛΩΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΤΑΡΑ ΜΑΝΘΑ
ΡΕΓΚΟΥΤΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΚΗ

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση.

Διορθώνονται τα όρια της ιδιοκτησίας λαμβάνοντας
υπ' όψη τα υλοποιημένα όρια και το υποβληθέν
τοπογραφικό διάγραμμα.
Δεκτή η ένσταση.

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση ως προς την διόρθωση των ορίων σύμφωνα με τα υλοποιημένα
όρια.
Εισηγούμαστε να απορριφθεί η ένσταση, καθώς φερόμενος δικαιούχος είναι το "Ελληνικό Δημόσιο" βάσει Απορρίπτεται η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση
των χορηγηθέντων στοιχείων του κτηματολόγιο υ στις 24/04/2019 ενώ ο ενιστάμενος προσκόμισε
του μελετητή .
έγγραφα από τα οποία δεν προκύπτει η κυριότητα του (ε9 2005, απόσπασμα προσωρινού
κτηματολογικού διαγράμματος, πώληση 4502/10-07-1992 του συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Παύλος
Κίτνης χωρίς στοιχεία μεταγραφής). Για να καταχωρισθεί στον κτηματολογικό πίνακα θα πρέπει να γίνει η
αλλαγή στο κτηματολόγιο και να προσκομιστεί το νέο κτηματολογικό φύλλο του ενιστάμενου.
Εισηγούμαστε να απορριφθεί η ένσταση, καθώς φερόμενος δικαιούχος είναι η «Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος Α.Ε.»βάσει των χορηγηθέντων στοιχείων του κτηματολόγιο υ στις 24/04/2019 ενώ οι
ενιστάμενοι προσκόμισαν έγγραφα χρησικτησίας (ε9 2019, ένορκη βεβαίωση κληρονομούμενης
685/2019 & διαθήκη κληρονομούμενης 2049/2019). Για να καταχωρισθεί στον κτηματολογικό πίνακα θα
πρέπει να γίνει η αλλαγή στο κτηματολόγιο και να προσκομιστεί το νέο κτηματολογικό φύλλο των
ενιστάμενων.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διορθωθούν οι συντεταγμένες των κορυφών του ορίου της
μεμονωμένης πράξης 1/2012, όπως φαίνεται στο διάγραμμα της.
Εισηγούμαστε να γίνει εν μέρει δεκτή η ένσταση και να διορθωθούν τα όρια σύμφωνα με υφιστάμενη
κατάσταση η οποία δε συμφωνεί απόλυτα με το τοπογραφικό διάγραμμα που προσκομίζεται.

Απορρίπτεται η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση
του μελετητή .

Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση.
Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .

Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

84

38795/4552/16-7-20

0206019 Γ481

ΒΛΑΧΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή εν μέρει η ένσταση και να διορθωθεί το βόρειο όριο όμορου του δρόμου.

85

38796/4553/16-7-20

0222010 Γ445

ΤΖΑΛΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

86

38785/4548/16-7-20

0301027 Γ527

ΣΙΔΕΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
1. Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και η ψιλή κυριότητα να γίνει πλήρης βάσει της
προσκομιζόμενης ληξιαρχικής πράξης θανάτου του επικαρπωτή.
2. Εισηγούμαστε να γίνει εν μέρει δεκτή η ένσταση και να διορθωθούν τα όρια λαμβάνοντας υπ' όψη τα
υλοποιημένα όρια και όπου αυτά δεν υπάρχουν από το υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα.
Συνολικά εισηγούμαστε η παρούσα ένσταση να γίνει εν μέρει δεκτή.

87

37188/4210/9-7-20

0207010 Γ463

88

39491/4694/20-7-20

0214002 Γ474

89

39492/4695/20-7-20

0206010 Γ481

90

39496/4699/20-7-20

0405011 Γ596

ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΕΡΡΙΕΤΑ ΠΕΤΡΟΥ
ΓΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΝΩΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΖΟΥΤΖΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΤΖΟΥΤΖΟΥ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΚΑΙ
ΜΑΡΘΑ
ΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΗ

91

39498/4700/20-7-20

0405011 Γ596

ΡΙΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

92

39232/4649/17-7-20

0101001 Γ702Α

ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΝΗ

93

39231/4648/17-7-20

0216047 Γ471

ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩ

94

39181/4630/17-7-20

0201013 Γ492

ΓΚΑΝΑΤΣΙΑ ΚΑΛΙΡΡΟΗ

95

39230/4647/17-7-20

0310009 Γ543

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ-ΤΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

96

39267/4656/17-7-20

0403017 Γ552

ΛΙΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΙΣ

97

39313/4666/17-7-20

0307066 Γ537

ΖΩΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή και να εφαρμοσθεί το ακίνητο σύμφωνα με την υλοποιημένη κατάσταση.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να εφαρμοσθεί το νότιο όριο του ακινήτου στο υφιστάμενο
τοιχίο. Το υπόλοιπα όρια εφάπτονται στην υφιστάμενη κατάσταση.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Εν μέρει δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την
εισήγηση του μελετητή .
Δεκτή η ένσταση.

Εν μέρει δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την
εισήγηση του μελετητή .

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση σύμφωνα με τα υφιστάμενα όρια (βόρεια και ανατολικά του
ακινήτου) και σύμφωνα με το προσκομιζόμενο τοπογραφικό διάγραμμα (νότια).
Εισηγούμαστε να απορριφθεί η ένσταση. Τα όρια ταυτίζονται με την υφιστάμενη κατάσταση. Όσον
αφορά το κοινό όριο με την ιδιοκτησία 0405010 που δεν είναι υλοποιημένο, ο ιδιοκτήτης της διαθέτει τίτλο
κτήσης από το έτος 1971, επομένως πιθανολογούμε ότι το δικαίωμα του είναι ισχυρότερο από τον
αιτούντα που επικαλείται χρησικτησία.
Εισηγούμαστε να απορριφθεί η ένσταση, τα όρια ταυτίζονται με την υφιστάμενη κατάσταση. Όσον αφορά
το κοινό όριο με την ιδιοκτησία 0405010 ο ιδιοκτήτης διαθέτει τίτλο κτήσης από το έτος 1971, επομένως
πιθανολογούμε ότι το δικαίωμα του είναι ισχυρότερο από τον αιτούντα που επικαλείται χρησικτησία.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή.
Απορρίπτεται η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση
του μελετητή .

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και η ενιστάμενη να καταχωρισθεί στον κτηματολογικό πίνακα ως
δικαιούχος με συνολικό ποσοστό 100%. Για ποσοστό 1/3 προσκόμισε την αποδοχή κληρονομιάς
27876/1198 της συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Αικατερίνη Τσίκνια-Παπαγεωργίου και για ποσοστό 2/3
προσκόμισε την ληξιαρχική πράξη του πατέρα της και το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών. Θα
εκκρεμεί η αποδοχή κληρονομιάς και το νέο κτηματολογικό φύλλο.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή περιγραφικά, καταχωρίσθηκε ο προσκομιζόμενος τίτλος ως τίτλος κτήσης
στον κτηματολογικό πίνακα. Ως προς την διόρθωση των ορίων να γίνει εν μέρει δεκτή καθώς το
αιτούμενο εμβαδόν δεν συμφωνεί με την υφιστάμενη κατάσταση και την χορηγηθείσα από το Δήμο
οικοδομική άδεια, επομένως θα προσαρμοστεί η ιδιοκτησία στην υφιστάμενη κατάσταση και θα αποδοθεί
νέος κτηματολογικός αριθμός στο ρυμοτομούμενο τμήμα της όπως αυτό προκύπτει από την οικοδομική
άδεια.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο η υφιστάμενη οδός Ελλοπίας διαπλατύνεται. Το αίτημά σας να
παραμείνει το πλάτος της οδού στο διαμορφωμένο σήμερα πλάτος αποτελεί αίτημα τροποποίησης του
ρυμοτομικού σχεδίου το οποίο, όμως, είναι εκτός αντικειμένου της μελέτης πράξης εφαρμογής και ως εκ
τούτου δεν δύναται να εξετασθεί.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .

Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .

Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση.

Το αίτημα δεν εξετάσθηκε επειδή είναι εκτός του
αντικειμένου της μελέτης πράξης εφαρμογής

Σελίδα 9 από 18

α/α

Αρ. Πρωτ.

Κ.Α.

Ο.Τ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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39292/4661/17-7-20

0301009 Γ528

ΕΞΑΡΧΟΥ - ΣΥΓΚΟΥΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΜΑΝΕΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΓΚΟΥΝΑ ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή εν μέρει η ένσταση. Να διορθωθούν τα ποσοστά συνιδιοκτησίας βάσει των Δεκτή εν μέρει η ένσταση σύμφωνα με την
προικών που προσκόμισαν οι ενιστάμενες και όχι βάσει της αιτούμενης αλλαγής που προκύπτει από το εισήγηση του μελετητή .
λεκτικό της ένσταση τους.
Στις εν λόγω προίκες ο Χρήστος Συγγούνας άτυπα κάνει σύσταση τριών (3) οριζόντιων ιδιοκτησιών και
μεταβιβαζει
1) στην Νικολέτα Συγγούνακατα πλήρη κυριότητα 100% την ισόγεια κατοικία που συμμετέχει με ποσοστό
συνιδιοκτησίας 1/3.
2) στην Αικατερίνη Συγγούνα κατά πλήρη κυριότητα 100% το δικαίωμα υψούν του 1ου ορόφου που
συμμετέχει με ποσοστό συνιδιοκτησίας 1/3.
3) στην Ουρανία Συγγούνα κατά πλήρη κυριότητα 100% το δικαίωμα υψούν του 2ου ορόφου που
συμμετέχει με ποσοστό συνιδιοκτησίας 1/3.
Ωστόσο, οι ενιστάμενες αιτούνται να διορθωθούν τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους βάσει της
προσκομιζόμενης διαθήκης 1656/2019, όπου αναφέρεται "Ό,τι βρεθεί στο όνομα του Χρήστου Συγγούνα
να ισομοιραστεί στις τρεις κόρες του" . Το λεκτικό της διαθήκης έρχεται σε αντίθεση με τις ανωτέρω
προίκες, με τις οποίες το ακίνητο είχε μεταβιβαστεί κατά πλήρη κυριότητα στις ενιστάμενες.
Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι η διαθήκε δεν αναφέρεται σε αυτό το ακίνητο, καθώς έχει ήδη μεταβιβαστεί
στις κόρες με τις ανωτέρω προίκες και εισηγούμαστε να καταχωρισθούν οι ενιστάμενες κατά 1/3 η
καθεμία. Να σημειωθεί ότι θα πρέπει να γίνει διόρθωση στο κτηματολόγιο και να προσκομιστεί το νέο
κτηματολογικό φύλλο.
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39649/4733/207-20

0304013 Γ517

ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

100

39107/4697/20-7-20

0529022 Γ580

ΣΙΑΡΑΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

101

39104/3742/17-7-20

0529023 Γ588

ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ

102

39812/4782/21-7-20

0216022 Γ468

ΓΙΟΥΝΗ ΜΑΡΙΝΑ

103

39806/4781/21-7-20

0210004
0210033
0210032
0201013
0201033
0202017
0201024

Γ498
Γ498
Γ498
Γ492
Γ492
Γ492
Γ492

ΤΟΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή και να ταυτιστούν τα όρια του οικοπέδου με την υφιστάμενη περίφραξη του
δάσους.
Εισηγούμαστε να γίνει εν μέρει δεκτή να διορθωθεί το βόρειο όριο σύμφωνα με την υφιστάμενη
περίφραξη, το νότιο όριο ταυτίζεται με την υφιστάμενη περίφραξη.
Εισηγούμαστε να απορριφθεί η ένσταση. Η ενιστάμενη αιτείται να συμπεριληφθεί στον κτηματολογικό
πίνακα χωρίς να έχει υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας. Προσκομίστηκε μόνο η ληξιαρχική πράξη θανάτου
του πατέρα της. Ωστόσο, απαιτείται η υποβολή συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς ή η
προσκόμιση των κληρονομιαίων εγγράφων.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και η ψιλή κυριότητα να γίνει πλήρης βάσει της προσκομιζόμενης
ληξιαρχικής πράξης θανάτου του επικαρπωτή.
Ως προς τα ακίνητα 0210004 και 0210033 να γίνει εν μέρει δεκτή καθώς τα όρια του ακινήτου
προκύπτουν από την υφιστάμενη κατάσταση σε συνδυασμό με τα στοιχεία των όμορων ιδιοκτησιών.
Ως προς το ακίνητο 0210032 να γίνει εν μέρει δεκτή καθώς έχει καταχωρισθεί ο αιτούμενος ως
φερόμενος ιδιοκτήτης και τα όρια του ακινήτου διορθώνονται σύμφωνα με το προσκομιζόμενο
τοπογραφικό διάγραμμα του συνιδιοκτήτη.
Ως προς το ακίνητο 0201013 να γίνει εν μέρει δεκτή. Από τα προσκομιζόμενα στοιχεία προκύπτει η
εγγραφή του δικαιώματος αιτούμενου στο ρυμοτομούμενο τμήμα του οποίου το εμβαδόν σύμφωνα με την
χορηγούμενη οικοδομική άδεια, προκύπτει μικρότερο από το αιτούμενο.
Ως προς το ακίνητο 0201033 να γίνει δεκτή και να εγγραφεί το δικαίωμα του αιτούμενου.
Ως προς τα ακίνητα 0202017 και 0201024 να γίνει εν μέρει δεκτή και να διορθωθούν τα όρια σύμφωνα με
την υφιστάμενη κατάσταση σε συνδυασμό με το προσκομιζόμενο στη δήλωση τοπογραφικό διάγραμμα
του Ιωάννη Γοργόλη έτους 1988.
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39797/4780/21-7-20

0210005
0210033
0210032
0201013
0201033
0202017
0201024

Γ498
Γ498
Γ498
Γ492
Γ492
Γ492
Γ492

ΤΟΙΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

Ως προς τα ακίνητα 0210004 και 0210033 να γίνει εν μέρει δεκτή καθώς τα όρια του ακινήτου
Δεκτή εν μέρει η ένσταση σύμφωνα με την
προκύπτουν από την υφιστάμενη κατάσταση σε συνδυασμό με τα στοιχεία των όμορων ιδιοκτησιών.
εισήγηση του μελετητή .
Ως προς το ακίνητο 0210032 να γίνει εν μέρει δεκτή καθώς έχει καταχωρισθεί ο αιτούμενος ως
φερόμενος ιδιοκτήτης και τα όρια του ακινήτου διορθώνονται σύμφωνα με το προσκομιζόμενο
τοπογραφικό διάγραμμα του συνιδιοκτήτη.
Ως προς το ακίνητο 0201013 να γίνει εν μέρει δεκτή. Από τα προσκομιζόμενα στοιχεία προκύπτει η
εγγραφή του δικαιώματος αιτούμενου στο ρυμοτομούμενο τμήμα του οποίου το εμβαδόν σύμφωνα με την
χορηγούμενη οικοδομική άδεια, προκύπτει μικρότερο από το αιτούμενο.
Ως προς το ακίνητο 0201033 να γίνει δεκτή και να εγγραφεί το δικαίωμα του αιτούμενου.
Ως προς τα ακίνητα 0202017 και 0201024 να γίνει εν μέρει δεκτή και να διορθωθούν τα όρια σύμφωνα με
την υφιστάμενη κατάσταση σε συνδυασμό με το προσκομιζόμενο στη δήλωση τοπογραφικό διάγραμμα
του Ιωάννη Γοργόλη έτους 1988.
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40223/4858/22-7-20

0405025 Γ598

ΖΙΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

106

40224/4859/22-7-20

0405025 Γ598

ΜΠΑΛΑΦΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διορθωθεί η στέγη του κτιρίου από πλακοσκεπές σε
κεραμοσκεπές.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διορθωθεί η στέγη του κτιρίου από πλακοσκεπές σε
κεραμοσκεπές.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
Δεκτή εν μέρει η ένσταση σύμφωνα με την
εισήγηση του μελετητή .
Απορρίπτεται η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση
του μελετητή .

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
Δεκτή εν μέρει η ένσταση σύμφωνα με την
εισήγηση του μελετητή .

Δεκτή η ένσταση.
Δεκτή η ένσταση.
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40228/4860/22-7-20

0216060 Γ469

ΠΑΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ
ΓΙΟΥΝΗ ΜΑΡΙΝΑ

108

40018/4824/21-7-20

0402021 Γ515

ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

109

39107/3743/17-7-20

0529022 Γ580

ΣΙΑΡΑΒΑΣ ΑΛΞΑΝΔΡΟΣ

110

39104/4698/21-7-20

0529023 Γ588

ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ

111

40100/4830/22-7-20

0404018 Γ550

ΡΙΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

112

40173/4849/22-7-20

0528002 Γ574

ΛΙΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

113

40171/4848/22-7-20

0408072 Γ563

ΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

114

40161/4847/22-7-20

0502042 Γ680
Γ682

ΛΙΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

115

40156/4846/22-7-20

ΛΙΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

116

40136/4843/22-7-20

0404004 Γ550,
0404006 Γ603
Γ598
0408001 Γ563

117

40132/4842/22-7-20

0502042 Γ680
Γ682

ΛΙΑΤΣΟΣ ΑΛΚΗΣ

118

40247/4867/22-7-20

0528016 Γ579
0411001

ΣΑΡΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

119

40245/4866/22-7-20

0529002 Γ586

ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

120

40585/4955/23-7-20

0408078 Γ569

ΒΡΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ

121

40654/4977/23-7-20

0503023

ΣΤΕΦΟΥ ΒΑΙΣΙΛΙΚΗ

122

40649/4975/23-7-20

0503025

ΣΤΕΦΟΥ ΒΑΙΣΙΛΙΚΗ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί από τον κτηματολογικό πίνακα η ιδιοκτησία της Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
ενιστάμενης καθώς βρίσκεται εντός των ορίων της XVII πολεοδομικής ενότητας περιοχής Σεισμοπλήκτων μελετητή .
ενώ η παρούσα μελέτη πράξης εφαρμογής αφορά την XVIII πολεοδομική ενότητα.

123

40645/4973/23-7-20

0201023 Γ696

ΣΤΕΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διορθωθεί ο τίτλος κτήσης του ενιστάμενου στον
κτηματολογικό πίνακα. Να σημειωθεί ότι θα πρέπει να γίνει αλλαγή και στο κτηματολόγιο , καθώς στο
κτηματολογικό φύλλο φαίνεται ως τίτλος κτήσης το πρακτικό δικαστηρίου 7/22-10-2008 του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

ΛΙΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και η ψιλή κυριότητα να γίνει πλήρης βάσει της προσκομιζόμενης
ληξιαρχικής πράξης θανάτου του επικαρπωτή.
Εισηγούμαστε να γίνει εν μέρει δεκτή να διορθωθεί το βόρειο όριο σύμφωνα με την υφιστάμενη
περίφραξη, το νότιο όριο ταυτίζεται με την υφιστάμενη περίφραξη.
Εισηγούμαστε να απορριφθεί η ένσταση. Η ενιστάμενη αιτείται να συμπεριληφθεί στον κτηματολογικό
πίνακα χωρίς να έχει υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας. Προσκομίστηκε μόνο η ληξιαρχική πράξη θανάτου
του πατέρα της. Ωστόσο, απαιτούνται και τα υπόλοιπα κληρονομιαία έγγραφα ή η συμβολαιογραφική
πράξη αποδοχής κληρονομιάς.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Απορρίπτεται η ένσταση καθ' όσον τμήμα της ιδιοκτησίας εμβαδού 2546,648 τ.μ. αποτελεί τμήμα του υπ'
αριθ 1406 τεμαχίου της Διανομής Αγροκτήματος Σταυρακίου έτους 1929, ιδ/σιας του Ελληνικού
Δημοσίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Απορρίπτεται η ένσταση καθ' όσον τμήμα της ιδιοκτησίας εμβαδού 2546,648 τ.μ. αποτελεί τμήμα του υπ'
αριθ 1406 τεμαχίου της Διανομής Αγροκτήματος Σταυρακίου έτους 1929, ιδ/σιας του Ελληνικού
Δημοσίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή εν μέρει η ένσταση. Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η συμπλήρωση της
αποδοχής κληρονομιάς 893/2020 της συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Άννας Κωστοπούλου στο ακίνητο με
κτημ.αρ.0528016. Εισηγούμαστε να απορριφθεί η συμπλήρωση της πώλησης 6451/1975 της
συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Ιφιγένειας Χρίστια-Μπάη στο ακίνητο με κτημ.αρ.0411001, καθώς τόσο στο
κτηματολογικό φύλλο όσο και στη δήλωση του ενιστάμενου για ποσοστό 37.5% φαίνεται ως τίτλος
κτήσης η αποδοχή κληρονομιάς 12519/1981 της συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Ιφιγένειας Χρίστια-Μπάη
και για ποσοστό 12,5% εκκρεμεί η αποδοχή κληρονομιάς της μητερα του Ελένη Σαράβα. Για να
συμπληρωθεί ο τίτλος θα πρέπει να διορθωθεί στο κτηματολόγιο κ στη συνέχεια να προσκομιστεί το νέο
κτηματολογικό φύλλο.
Εισηγούμαστε να απορριφθεί καθώς η κτηματογράφηση ταυτίζεται με τα υφιστάμενα όρια.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
Δεκτή εν μέρει η ένσταση σύμφωνα με την
εισήγηση του μελετητή .
Απορρίπτεται η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση
του μελετητή.

Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .

Απορρίπτεται η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση
του μελετητή.
Δεκτή η ένσταση.

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί από τον κτηματολογικό πίνακα η ιδιοκτησία της Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
ενιστάμενης καθώς βρίσκεται εντός των ορίων της XVII πολεοδομικής ενότητας περιοχής Σεισμοπλήκτων μελετητή .
ενώ η παρούσα μελέτη πράξης εφαρμογής αφορά την XVIII πολεοδομική ενότητα.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
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40642/4971/23-7-20

0503026

ΣΤΕΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί από τον κτηματολογικό πίνακα η ιδ/σια του
Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
ενισταμένου καθώς βρίσκεται εντός των ορίων της XVII πολεοδομικής ενότητας περιοχής Σεισμοπλήκτων μελετητή .
ενώ η παρούσα μελέτη πράξης εφαρμογής αφορά την XVIII πολεοδομική ενότητα.

125

40640/4969/23-7-20

0503028

ΣΤΕΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί από τον κτηματολογικό πίνακα η ιδ/σια του
Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
ενισταμένου καθώς βρίσκεται εντός των ορίων της XVII πολεοδομικής ενότητας περιοχής Σεισμοπλήκτων μελετητή .
ενώ η παρούσα μελέτη πράξης εφαρμογής αφορά την XVIII πολεοδομική ενότητα.
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40633/4967/23-7-20

0503025

ΣΤΕΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί από τον κτηματολογικό πίνακα η ιδ/σια του
Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
ενισταμένου καθώς βρίσκεται εντός των ορίων της XVII πολεοδομικής ενότητας περιοχής Σεισμοπλήκτων μελετητή .
ενώ η παρούσα μελέτη πράξης εφαρμογής αφορά την XVIII πολεοδομική ενότητα.
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40602/4960/23-7-20

0310012 Γ543

ΛΙΟΚΑΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και ο ενιστάμενος να συμπεριληφθεί στον κτηματολογικό πίνακα Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
σύμφωνα με τη προσκομιζόμενη δωρεά 51166/2019 του συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Παύλου Κίτνη.
μελετητή .
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40623/4965/23-7-20

0502047 Γ671
0502054

Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
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40434/4895/23-7-20

0502013 Γ678

ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αριθ. 26/ 07 διορθωτικής αριθ. 1/
2004 μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στο Ο.Τ. 671, οι ιδιοκτησίες με Κ.Α. 0502047 και 0502054
αποτελούν ενιαία ιδιοκτησία η οποία δεν τακτοποιείται και η τελικώς αναλογούσα εισφορά σε γη και η
ρυμοτομία θα υπολογιστούν με τη συνολική πράξη εφαρμογής της περιοχής.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση περιγραφικά και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη
διεκδίκηση τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου. Ως προς την διόρθωση των ορίων να γίνει εν μέρει δεκτή και να διορθωθούν τα
όρια σύμφωνα με τα υφιστάμενα όρια και όπου δεν υπάρχουν βάσει του υποβληθέντος τοπογραφικού.
Συνολικά, εισηγούμαστε η ένσταση να γίνει δεκτή εν μέρει.
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40425/4891/23-7-20

0404010 Γ603

ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ

Δεκτή η ένσταση.
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40438/4897/23-7-20

0404003 Γ550

ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗΣ ΚΩΝ.

132

40437/4896/23-7-20

ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗΣ ΚΩΝ.

133

40447/4902/23-7-20

0529014 Γ587
Γ588
Γ589
0529031 Γ586
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40450/4904/23-7-20

0529033 Γ586

ΜΟΣΧΕΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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40448/4903/23-7-20

0529006 Γ586

ΜΟΣΧΕΤΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
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40446/4901/23-7-20

0411023 Γ689
Γ691

ΜΟΣΧΕΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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40488/4918/23-7-20

0222054 Γ442

ΦΟΥΚΗΣ ΜΙΤΗΣ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Απορρίπτεται η ένσταση καθ' όσον τμήμα της ιδιοκτησίας εμβαδού 945,56 τ.μ. αποτελεί τμήμα του υπ'
αριθ 1406 τεμαχίου της Διανομής Αγροκτήματος Σταυρακίου έτους 1929, ιδ/σιας του Ελληνικού
Δημοσίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή και να εφαρμοσθεί το προσκομιζόμενο στη δήλωση τοπογραφικό
διάγραμμα σε ΕΓΣΑ 87.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή και να εφαρμοσθεί το προσκομιζόμενο στη δήλωση τοπογραφικό
διάγραμμα σε ΕΓΣΑ 87.
Απορρίπτεται η ένσταση καθ' όσον τμήμα της ιδιοκτησίας εμβαδού 569,546 τ.μ. αποτελεί τμήμα του υπ'
αριθ 1406 τεμαχίου της Διανομής Αγροκτήματος Σταυρακίου έτους 1929, ιδ/σιας του Ελληνικού
Δημοσίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.

ΜΟΣΧΕΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Εν μέρει δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την
εισήγηση του μελετητή.

Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
Δεκτή η ένσταση.
Δεκτή η ένσταση.
Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση.
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40529/4932/23-7-20

0209022 Γ494
0209020 Γ693
0411047

ΔΕΛΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

1. Στον κτηματολογικό πίνακα της ανάρτησης στο ακίνητο 0209020 έχουν εγγραφεί ως ιδιοκτήτες οι: α.
Εν μέρει δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την
Μαρία Κόντη (41,66%), β. Βασιλική Δελλάρη (23,02%) και γ. Χριστίνα Κόντη (35,32%). Επίσης στο
εισήγηση του μελετητή .
0209022 έχουν εγγραφεί ως ιδιοκτήτες οι: α. Μαρία Κόντη (57,75%), β. Βασιλική Δελλάρη (6,00%), γ.
Χριστίνα Κόντη (6,00%) και δ. Ευθύμιος Κόντης (30,25%).
Με δεδομένο ότι στα δύο παραπάνω ακίνητα δεν είναι κοινοί οι ιδιοκτήτες με ίδια ποσοστά ιδιοκτησίας
δεν είναι δυνατή η συνένωσή τους σε ένα ενιαίο σύμφωνα με το προσκομισθέν τοπογραφικό διάγραμμα
του Τοπογράφου Μηχανικού Τ.Ε. Νικόλαου Σίμπα και εισηγούμαστε να απορριφθεί η ένσταση.
Διορθώνονται τα όρια των 0209020 και 0209022 με εξαίρεση την πλευρά που συνορεύει με το δάσος
όπου εκεί θα διατηρηθεί το όριο του αισθητικού δάσους όπως αυτό καθορίζεται. Εισηγούμαστε η
παρούσα ένσταση να γίνει εν μέρει δεκτή όσον αφορά τα ακίνητα 0209020 και 0209022.
2.α. Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης όσον αφορά το ρυμοτομούμενο τμήμα εμβαδού 916,11
τ.μ. που ενσωματώνεται στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 0411047. Συγκεκριμένα θα διορθωθούν τα όρια της
ιδιοκτησίας σύμφωνα με το από τον Νοέμβριο του 2019 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου
Μηχανικού Τ.Ε. Νικόλαου Σίμπα.
2.β.Η αιτούμενη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου δεν εξετάζεται επειδή είναι εκτός αντικειμένου
της πράξης εφαρμογής
2.γ. Η εφαρμογή των ιδιοκτησιών βασίστηκε αφενός στα υλοποιημένα όρια που αποτυπώθηκαν και
καθορίζουν τα τμήματα των γεωτεμαχίων που νέμονται και κατέχουν οι ιδιοκτήτες και αφετέρου στον
προσδιορισμό των θεωρητικών ορίων τα οποία προέκυψαν από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν με τις
δηλώσεις ιδιοκτησίας.
2.δ. Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης και να δια γραφεί η παρατήρηση που αφορά της
διεκδίκηση τμήματος της ιδιοκτησίας από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της με αριθμό 325/30-09-2020
απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
Εισηγούμαστε, η παρούσα ένσταση να γίνει εν μέρει δεκτή.
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40575/4953/23-7-20

0205002 Γ484

ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης. Διορθώνονται τα όρια ώστε να ταυτίζονται με τα υλοποιημένα Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
(μαντρότοιχος, πλευρά κτίσματος). Στο ρυμοτομούμενο τμήμα της αρχικής ιδ/σιας που τέθηκε σε Κ.Χ.
μελετητή .
δίνεται ξεχωριστός κτηματολογικός αριθμός. Το κοινό όριο των δύο ιδιοκτησιών ταυτίζεται με τον
υφιστάμενο μαντρότοιχο ενώ το όριο της νεας ιδιοκτησίας σε επαφή με το δρόμο θα εφαρμοσθεί με βάση
τα υποβληθέντα στοιχεία (τοπογραφικό δ/μα μηχ/κου Κατσούλη, δήλωση Κ.Χ.)
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40531/4933/23-7-20

0303014 Γ525

ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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40599/4959/23-7-20

0310012 Γ543

ΛΙΟΚΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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40597/4958/23-7-20

0201035 Γ493

ΣΙΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΤΑΣΣΙΑΡΑ ΚΑΤΙΝΑ
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40584/4954/23-7-20

0312017 Γ556

ΒΡΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
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40744/4999/24-7-20

0502036 Γ684

ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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40731/4969/24-7-20

0502039 Γ684

ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ
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40738/4997/24-7-20

0502039 Γ684

ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
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40742/4998/24-7-20

0502039 Γ684

ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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40798/5003/24-7-20

0501004 Γ573

ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

149

40805/5004/24-7-20

0207072 Γ455

ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Εισηγούμαστε να απορριφθεί η ένσταση. Για να εγγραφεί στους κτηματολογικούς πίνακες το δικαίωμα
κυριότητας του ενισταμένου θα πρέπει να υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας προσκομίζοντας συμβόλαιο
αποδοχής κληρονομιάς ή τα απαραίτητα κληρονομιαία έγγραφα.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διορθωθεί το ποσοστό συνιδιοκτησίας του ενιστάμενου
σύμφωνα με τη προσκομιζόμενη δωρεά 51166/2019 του συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Παύλου Κίτνη, με
την οποία ο ενιστάμενος μεταβίβασε στον Λιοκάτη Νικήτα τις οριζόντιες επί καθέτου 201195202014/2/4
και 201195202014/2/5.
Εισηγούμαστε να απορριφθεί η ένσταση. Στον κτηματολογικό πίνακα για το ακίνητο με κτημ.αρ.0201035
καταχωρίσθηκε ως τίτλος κτήσης η πώληση 23770/1962 και για το ακίνητο με κτημ.αρ.0201016
καταχωρίσθηκε η πώληση 23927/1963 του Συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Κίμωνα Τζάλλα, όπως
προκύπτει τόσο από τις δηλώσεις όσο και από τα κτηματολογικά φύλλα. Να σημειωθεί ότι τα δυο ακίνητα
είναι όμορα.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διορθωθούν οι τίτλοι κτήσης της ενιστάμενης Βρανού
Χρυσοβαλάντου. Τίτλος κτήσης στις οριζόντιες "Κ1" και "Α2" θα είναι η γονική παροχή 16817/31-12-2009
της συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Ελένης Ράπτη.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Ελληνικού Δημοσίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Ελληνικού Δημοσίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Ελληνικού Δημοσίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Ελληνικού Δημοσίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Ελληνικού Δημοσίου.
Εισηγούμαστε την απόρριψη της ένστασης καθώς από τον ενιστάμενο δεν προσκομίζεται τοπογραφικό
διάγραμμα από το οποίο να προκύπτουν σαφώς τα όρια του οικοπέδου. Οι πλευρές της ιδιοκτησίας
0207072 που είναι όμορες με την ιδιοκτησία 0207073, κτηματογραφήθηκαν σύμφωνα με τα υφιστάμενα
όρια.

Απορρίπτεται η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση
του μελετητή .
Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .

Απορρίπτεται η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση
του μελετητή .

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή.
Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή.
Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή.
Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή.
Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή.
Απορρίπτεται η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση
του μελετητή .
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

150

40813/5005/24-7-20

0306004 Γ542

ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

151

40822/5007/24-7-20

0208004 Γ466

ΣΥΛΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

152

40821/5006/24-7-20

0208004 Γ466

ΣΥΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

153

40863/5018/24-7-20

0529001 Γ580

ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΘΗ

154

40847/5009/24-7-20

0403009 Γ552

155

40887/5027/24-7-20

156

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Εισηγούμαστε η ένσταση να γίνει δεκτή και να διορθωθούν τα όρια σύμφωνα με την υφιστάμενη
περίφραξη.
Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης. Ειδικότερα:
Να καταχωριθούν στους κτηματολογικούς πίνακες, τα δικαιώματα της ενιστάμενης στο εν λόγω ακίνητο.
Διορθώνονται τα όρια ώστε να ταυτίζονται από τρείς πλευρές με τον υφιστάμενο μαντρότοιχο. Το όριο με
την οδό Λεπενιώτη (μή υλοποιημένο) θα εφαρμοσθεί με βάση τα υποβληθέντα τοπογραφικά
διαγράμματα. Στο ρυμοτομούμενο τμήμα της αρχικής ιδιοκτησίας δίνεται νέος Κ.Α. και εγγράφεται
ιδιοκτήτης ο Κυριάκος Συλλάκος. Για την εφαρμογή των ορίων του ρυμοτομούμενου θα ληφθεί υπ' όψη ο
υφιστάμενος μαντρότοιχος , η δήλωση κοινής χρήσης και τα υποβληθέντα τοπογραφικά διαγράμματα.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή.
Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή.

Εισηγούμαστε η ένσταση να γίνει δεκτή. Στο ρυμοτομούμενο τμήμα δίνεται νέος κτηματολογικός αριθμός
και εγγράφεται επ' αυτού το δικαίωμα κυριότητας του ενισταμένουμε βάση του προσκομιζόμενου τίτλου.
Τα όρια θα εφαρμοσθούν λαμβάνοντας υπ' όψη την υλοποιημένη κατάσταση και τα υποβληθέντα
στοιχεία.
Με την ένσταση κατατέθηκε συμπληρωματικά το κτηματολογικό διάγραμμα του ακινήτου στο οποίο έχει
εγγραφεί ως δικαιούχος η Αγάθη Ζηκοπούλου. Ωστόσο, η δήλωση της θεωρήθηκε ελλιπής καθώς
εκκρεμούσε το κτηματολογικό φύλλο και όχι το κτηματολογικό διάγραμμα, το οποίο προσκόμισε.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή.

ΤΖΕΡΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΕΛΠΙΔΑ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή εν μέρει η ένσταση. Να γίνει δεκτή η διόρθωση των ορόφων του κτίσματος
και η αποτύπωση του βοηθητικού κτίσματος στον ακάλυπτο χώρο του ακινήτου. Να απορριφθεί η
εμφάνιση της δουλείας διέλευσης καθώς δεν προσδιορίζονται στο κτηματολογικό διάγραμμα.

Εν μέρει δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την
εισήγηση του μελετητή.

0221004 Γ439

ΚΑΜΗΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΚΑΜΗΝΑ ΕΛΕΝΗ,
ΚΑΜΗΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

Δεκτή η ένσταση.

40892/5029/24-7-20

0306023 Γ546

ΓΚΙΖΑ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ

157

40900/5031/24-7-20

0306023 Γ546

ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

158

40905/5032/24-7-20

0502034 Γ685

ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

159

40915/5035/24-7-20

0503022 Γ677

ΜΠΟΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

160

40922/5036/24-7-20

0310017 Γ543

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

161

40940/5038/24-7-20

0401001 Γ505

ΜΠΟΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Ελληνικού Δημοσίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή εν μέρει και να εφαρμοσθεί το ακίνητο σύμφωνα με τις διαστάσεις που
περιγράφονται στο τίτλο κτήσης και την υφιστάμενη περίφραξη στο δυτικό όριο.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
1. Στον κτηματολογικό πίνακα της ανάρτησης στο πεδίο εμβαδόν τίτλου καταγράφεται το εμβαδόν του
ακινήτου όπως αυτό αναφέρεται στον τίτλο κτήσης και όχι το αντίστοιχο του ιστορικού τίτλου των
προκατόχων. Στην προκειμένη περίπτωση, ο τίτλος κτήσης των ενιστάμενων είναι το συμβόλαιο
σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας και διανομής ακινήτων 7567/31-12-1990 του συμβολαιογράφου
Ιωαννίνων Ευθύμιου Παπαγεωργίου στον οποίο αναφέρεται το ακίνητο να έχει εμβαδόν 545,35 τ.μ..
κατά συνέπεια εισηγούμαστε την απόρριψη της ένστασης όσον αφορά την διόρθωση του εμβαδού τίτλου
στον κτηματολογικό πίνακα της ανάρτησης.
2. Τα όρια του ακινήτου με κτημ.αρ. 0401001 διορθώθηκαν μετά από αυτοψία. Κατά συνέπεια
εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση όσον αφορά τις ζητούμενες διορθώσεις στα όρια της ιδιοκτησίας.
3. Το περίγραμμα και η θέση του κτίσματος διορθώθηκαν μετά από αυτοψία. Κατά συνέπεια
εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση όσον αφορά τις ζητούμενες διορθώσεις στα όρια του κτίσματος.
Επιπρόσθετα, εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης όσον αφορά την διόρθωση του χαρακτηρισμού
του κτίσματος σε 2/κ.
Συνολικά εισηγούμαστε η παρούσα ένσταση να γίνει εν μέρει δεκτή.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή.

Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή.
Εν μέρει δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την
εισήγηση του μελετητή.
Δεκτή η ένσταση.

Εν μέρει δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την
εισήγηση του μελετητή.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

162

40937/5037/24-7-20

0401007 Γ505

ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

1. Στο κτηματολογικό διάγραμμα της ανάρτησης το κοινό όριο των ακινήτων με κτημ.αρ. 0401001 και
Εν μέρει δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την
0401007 απεικονίζεται σύμφωνα με τα υφιστάμενα υλοποιημένα όρια όπως αυτά αποτυπώθηκαν στα
εισήγηση του μελετητή.
πλαίσια του εγκεκριμένου τοπογραφικού υπόβαθρου της παρούσας μελέτης. Οι ζητούμενες διορθώσεις
στο κοινό όριο των ιδιοκτησιών βασίζονται στις περιγραφές οι οποίες καταγράφονται στο
επισυναπτόμενο σκαρίφημα. Κατά συνέπεια εισηγούμαστε την απόρριψη της ένστασης όσον αφορά τις
ζητούμενες διορθώσεις στο κοινό όριο των 0401001 και 0401007.
2. Σύμφωνα με το προσκομιζόμενο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την οικοδομική άδεια το
συνολικό εμβαδόν της ιδιοκτησίας είναι 887,64 τ.μ. Εκ των οποίων 338,68 τ.μ. Ρυμοτομούνται και
απομένει καθαρό εμβαδόν 548,96 τ.μ.. Θεωρούμε πως θα πρέπει να διορθωθούν τα όρια των 0401007
και 0401013 σύμφωνα με το προσκομισθέν τοπογραφικό διάγραμμα.
Στο ακίνητο 0401007, το οποίο αποτελεί την τελική ιδιοκτησία, ιδιοκτήτες είναι οι Ευάγγελος και
Σπυρίδων Πρέντζας σύμφωνα με το συμβόλαιο 12466/05-10-1988 σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας της
συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Αικατερίνης Τσικνιά-Παπαγεωργίου.
Στο ακίνητο 0401013, το οποίο αποτελεί το ρυμοτομούμενο τμήμα του συνολικού οικόπεδού, ιδιοκτήτες
είναι οι Ευάγγελος και Σπυρίδων Πρέντζας σύμφωνα με το συμβόλαιο 9530/18-10-1986 αγοράς της
συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Αικατερίνης Τσικνιά-Παπαγεωργίου.
Επειδή, οι ιδιοκτήτες της τελικής ιδιοκτησίας και του ρυμοτομούμενου τμήματος είναι οι ίδιοι,
εισηγούμαστε τη διαγραφή της ιδ/σιας με Κ.Α.0401013 και την ενσωμάτωσή της στην ιδ/σια με Κ.Α.
0401007.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε η παρούσα ένσταση να γίνει δεκτή όσον αφορά την διόρθωση
του περιγράμματος του οικοπέδου με κτημ.αρ. 0401007. συγκεκριμένα η ιδιοκτησία 0401007 θα
διορθωθεί με τελικό εμβαδόν 887,091 τ.μ..
3. Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης όσον αφορά την διόρθωση του χαρακτηρισμού του
κτίσματος σε 2/Κ.

163

40961/5039/24-7-20

0401009 Γ507

ΤΖΙΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

164

40966/5041/24-7-20

0401004 Γ505

ΚΥΡΑΝΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

165

40975/5044/24-7-20

0203007 Γ459

ΤΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης και την διόρθωση των ορίων του οικοπέδου με κτημ.αρ.
0303007 σύμφωνα με τα υφιστάμενα όρια όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στο κτηματολογικό διάγραμμα
της ανάρτησης καθώς δεν προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα από την ενιστάμενη. Συγκεκριμένα η
ιδιοκτησία 0203007 θα διορθωθεί με τελικό εμβαδόν 203,215 τ.μ..

166

40978/5045/24-7-20

0401018 Γ508

ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετά την εφαρμογή των ορίων της ιδιοκτησίας 0401018 στο κτηματολογικό διάγραμμα της ανάρτησης
Απορρίπτεται η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση
σύμφωνα με το προσκομιζόμενο τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού
του μελετητή .
Βασίλειου Αλεξίου προκύπτει επικάλυψη 8,35 τ.μ. με το ακίνητο 0401017 καθώς και μεταβολή στο κοινό
όριο με το 0401019.
Δεδομένου ότι:
1. Στο κτηματολογικό διάγραμμα της ανάρτησης το ακίνητο με κτημ.αρ. 0401018 απεικονίζεται σύμφωνα
με τα υφιστάμενα υλοποιημένα όρια (μαντρότοιχος) όπως αυτά αποτυπώθηκαν στα πλαίσια του
εγκεκριμένου τοπογραφικού υπόβαθρου της παρούσας μελέτης.
2. Το εμβαδόν του 0401017 κατά τον τίτλο κτήσης είναι 145,25 τ.μ. και σύμφωνα με την κτηματογράφηση
έχει εμβαδόν 145,25 τ.μ.. Ο ιδιοκτήτης του 0401017 δεν έχει υποβάλει ένσταση με την οποία να
αμφισβητεί το κοινό όριο των δύο ιδιοκτησιών.
3. Το εμβαδόν του 0401019 κατά τον τίτλο κτήσης είναι 207,50 τ.μ. και σύμφωνα με την κτηματογράφηση
έχει εμβαδόν 216,07 τ.μ.. Ο ιδιοκτήτης του 0401019 δεν έχει υποβάλει ένσταση με την οποία να
αμφισβητεί το κοινό όριο των δύο ιδιοκτησιών.
Εισηγούμαστε την απόρριψη της ένστασης όσον αφορά τις ζητούμενες διορθώσεις στα όρια της
ιδιοκτησίας.

167

40983/5048/24-7-20

0303014 Γ525

ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

168

41003/5055/24-7-20

0407001 Γ595

ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διορθωθεί το πατρώνυμο της ενιστάμενης από
Χριστόφορος σε Νικόλαος σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα έγγραφα. Θα πρέπει να καταχωρισθεί η
αλλαγή και στο κτηματολόγιο.
Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης και την διόρθωση των ορίων του οικοπέδου με κτημ.αρ.
0407001 λαμβάνοντας υπ' όψη την υλοποιημένη κατάσταση και το προσκομιζόμενο τοπογραφικό
διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Γεώργιου Ζιάκα.

Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση. Διορθώνονται τα όρια του
οικοπέδου ώστε να ταυτίζονται πλήρως με τα
υλοποιημένα όρια.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή.
Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή.
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41005/5056/24-7-20

0408009 Γ562
Γ564

ΣΤΕΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

170

41006/5057/24-7-20

171

41009/5058/24-7-20

0222070 Γ442
ΣΤΕΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γ442Α,
Γ450
0312005 Γ555 Γ556 ΣΤΕΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ557

172

41010/5059/24-7-20

0408020 Γ562

ΣΤΕΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

173

41012/5060/24-7-20

0222022 Γ442

ΣΤΕΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

174

41015/5061/24-7-20

0408081 Γ570

ΣΤΕΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

175

41018/5062/24-7-20

0408039 Γ569Α

176

41019/5063/24-7-20

177

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να συμπεριληφθεί ο ενιστάμενος ως δικαιούχος στον
κτηματολογικό πίνακα με αιτία κτήσης τη χρησικτησία σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα έγγραφα, την
γνωμάτευση του νομικού συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών 1076/27-01-2009 και το πρακτικό εξώδικης
επίλυσης της διαφοράς επικυρωμένο από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων 05/25-02-2009.

Δεκτή η ένσταση.

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να συμπεριληφθεί ο ενιστάμενος ως δικαιούχος στον
κτηματολογικό πίνακα με αιτία κτήσης τη χρησικτησία σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα έγγραφα, την
γνωμάτευση του Νομικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών 1076/27-01-2009 και το πρακτικό εξώδικης
επίλυσης της διαφοράς επικυρωμένο από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων 08/25-02-2009.

Δεκτή η ένσταση.

ΣΤΕΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να συμπεριληφθεί ο ενιστάμενος ως δικαιούχος στον
κτηματολογικό πίνακα με αιτία κτήσης τη χρησικτησία σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα έγγραφα, την
γνωμάτευση του νομικού συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών 1076/27-01-2009 και το πρακτικό εξώδικης
επίλυσης της διαφοράς επικυρωμένο από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων 06/25-02-2009.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή.

0408080 Γ571

ΣΤΕΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Δεκτή η ένσταση.

41020/5064/24-7-20

0503024 Γ677

ΣΤΕΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να συμπεριληφθεί η ενιστάμενη ως δικαιούχος στον
κτηματολογικό πίνακα με αιτία κτήσης τη χρησικτησία σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα έγγραφα, την
γνωμάτευση του νομικού συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών 1076/27-01-2009 και το πρακτικό εξώδικης
επίλυσης της διαφοράς επικυρωμένο από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων 402/30-09-2019.

178

41021/5065/24-7-20

0405033 Γ592 Γ597 ΣΤΕΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή.

179

41263/5128/27-7-20

0303022 Γ525

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να συμπεριληφθεί η ενιστάμενη ως δικαιούχος στον
κτηματολογικό πίνακα με αιτία κτήσης τη χρησικτησία σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα έγγραφα, την
γνωμάτευση του νομικού συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών 1076/27-01-2009 και τη δικαστική απόφαση
180/20-03-2001 του μονομελούς πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να συμπεριληφθεί ο ενιστάμενος στον κτηματολογικό πίνακα
ως δικαιούχος της 2ης κάθετης με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% στο ακίνητο, βάσει των
προσκομιζόμενων εγγράφων του ενιστάμενου σε συνδυασμό με τη δήλωση ιδιοκτησίας του Παπαγιάννη
Ιωάννη και τα επισυναπτόμενα (δωρεά 329/11-09-2017 και δημοσιευμένη διαθήκη 24/24-02-2015 από
τον πατέρα του Παπαγιάννη). Ωστόσο, εκκρεμεί τόσο η καταχώριση της αποδοχής κληρονομιάς όσο και
της δωρεάς στο κτηματολόγιο, καθώς και η προσκόμιση του νέου κτηματολογικού φύλλου.

180

41089/5083/24-7-20
41090/5084/24-7-20

0222006 Γ447

ΓΙΟΓΛΗ-ΜΠΟΥΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ

Δεκτή η ένσταση.

181

41088/5082/24-7-20

0222007 Γ447

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

182

41079/5079/24-7-20

0222007 Γ447

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΩ

183

41086/5081/24-7-20

0222007 Γ447

ΓΙΟΓΛΗΣ ΧΡΥΣΤΟΣΤΟΜΟΣ

184

41085/5080/24-7-20

0222007 Γ447

ΓΙΟΓΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.

Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή.

Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή.

Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση.
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α/α

Αρ. Πρωτ.

Κ.Α.

Ο.Τ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

185

40929/5099/27-7-20

0529004 Γ580

ΣΙΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

186

40985/5050/24-7-20

0411021

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

187

40541/4936/23-7-20

0404006 Γ598

ΖΩΗ-ΛΙΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

188

41361/5157/27-7-20

0406014 Γ600Α

ΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ

189

41222/5123/27-7-20

0303022 Γ525

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

190

41755/5232/29-7-20

0306021 Γ548

ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

191

41442/5161/28-7-20

192

41437/5160/28-7-20

0203030
0203058
0203014
0203030
0203058
0203014

193

41435/5159/28-7-20

0222047 Γ435

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΛΗΣ

194

41724/5227/29-7-20

0528004 Γ575

ΓΙΩΤΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΕΛΕΝΗ-ΕΥΘΑΛΙΑ

195

41719/5226/29-7-20

0222055 Γ442

ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

196

41716/5225/29-70-20

0402027 Γ515

ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

197

41715/5224/29-7-20

0402029 Γ515

ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

198

41710/5223/29-7-20

0222055 Γ442

ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

199

42498/5374/31-07-20

0216051 Γ471

ΓΙΩΤΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Γ429-457 ΤΣΟΛΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Γ429
Γ429
Γ429-457 ΤΣΟΛΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Γ429
Γ429

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Απορρίπτεται η ένσταση καθ' όσον τμήμα της ιδιοκτησίας εμβαδού 721,415 τ.μ. αποτελεί τμήμα του υπ'
αριθ 1406 τεμαχίου της Διανομής Αγροκτήματος Σταυρακίου έτους 1929, ιδ/σιας του Ελληνικού
Δημοσίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να απορριφθεί η ένσταση περιγραφικά, το επώνυμο "Λιάτσου" είναι το πατρικό της
ενιστάμενης, με το οποίο αναρτήθηκε στον κτηματολογικό πίνακα και το επώνυμο "Ζώη" είναι της
ταυτότητας της, το οποίο έχει καταχωρισθεί στο κτηματολόγιο . Να σημειωθεί ότι στον κτηματολογικό
πίνακα αναγράφονται τα πατρικά επώνυμα. Επίσης, εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση ως προς την
παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-092020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης και την διόρθωση των ορίων του οικοπέδου με κτημ.αρ.
0406014 σύμφωνα τα υλοποιημένα όρια και το τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο προσκομίστηκε από
την ενιστάμενη στην δήλωση ιδιοκτησίας που υπέβαλε πλήν του δυτικού ορίου που πρέπει να ταυτισθεί
με το όριο του Κτηματολογίου.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να απορριφθεί η ένσταση. Καθώς δεν έχει υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας από τον
ενιστάμενο για τα εν λόγω ακίνητα με κτημ.αρ.0203030, 0203058, 0203014, στα οποία αιτείται να
συμπεριληφθεί ως δικαιούχος.
Εισηγούμαστε να απορριφθεί η ένσταση, καθώς δεν έχει υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας από τον
ενιστάμενο για τα εν λόγω ακίνητα, στα οποία αιτείται να συμπεριληφθεί ως δικαιούχος. Υποβλήθηκε
δήλωση, με αρ.πρωτ. 27158/5284/24-04-2019, στο ακίνητο με ΚΑΕΚ 201195001071. Να σημειωθεί ότι
το ακίνητο αυτό είναι εντός των ορίων της μεμονωμένης πράξης εφαρμογής 1/2005 και δεν
κτηματογραφείται.
Εισηγούμαστε να απορριφθεί η ένσταση, καθώς δεν έχει υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας από την
ενιστάμενη ούτε από τον πατέρα της Σπυρίδων Τολη, ο οποίος απεβίωσε στις 14/9/2019. Θα πρέπει να
υποβληθεί δήλωση και να προσκομιστεί η συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς ή τα
απαράιτητα κληρονομιαία έγγραφα.
Απορρίπτεται η ένσταση καθ' όσον τμήμα της ιδιοκτησίας εμβαδού 140,396 τ.μ. αποτελεί τμήμα του υπ'
αριθ 1406 τεμαχίου της Διανομής Αγροκτήματος Σταυρακίου έτους 1929, ιδ/σιας του Ελληνικού
Δημοσίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Οι αιτούντες δεν έχουν υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας και υποβάλουν την παρούσα ένσταση ως
κληρονόμοι του Ιωάννη Γιωτγιάννη.
Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης και την διόρθωση των ορίων του οικοπέδου με Κ.Α. 0216051
λαμβάνοντας υπ' όψη τα υλοποιημένα όρια και το προσκομιζόμενο τοπογραφικό διάγραμμα του
Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Απόστολου Νικολού.

Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση.

Εν μέρει δεκτή η ένσταση. Συγκεκριμένα: 1)Δεκτό
το πρώτο σκέλος της ένστασης και 2)Απορρίπτεται
το δεύτερο σκέλος επειδή στους κτηματολογικούς
πίνακες αναγράφονται τα πατρικά επώνυμα των
γυναικών.

Εν μέρει δεκτή η ένσταση. Διορθώνονται τα όρια
λαμβάνοντας υπ' όψη τα υλοποιημένα όρια και το
υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα πλήν του
δυτικού ορίου που πρέπει να ταυτισθεί με το όριο
του Κτηματολογίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να συμπεριληφθεί ο ενιστάμενος στον κτηματολογικό πίνακα Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
ως δικαιούχος της 2ης κάθετης με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% στο ακίνητο, βάσει των
μελετητή.
προσκομιζόμενων εγγράφων του ενιστάμενου σε συνδυασμό με τη δήλωση ιδιοκτησίας του Παπαγιάννη
Ιωάννη και τα επισυναπτόμενα (δωρεά 329/11-09-2017 και δημοσιευμένη διαθήκη 24/24-02-2015 από
τον πατέρα του Παπαγιάννη). Ωστόσο, εκκρεμεί τόσο η καταχώριση της αποδοχής κληρονομιάς όσο και
της δωρεάς στο κτηματολόγιο, καθώς και η προσκόμιση του νέου κτηματολογικού φύλλου.

Απορρίπτεται η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση
του μελετητή.
Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή.

Απορρίπτεται η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση
του μελετητή.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή .
Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση.

Δεκτή η ένσταση σύμφωνα με την εισήγηση του
μελετητή.
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α/α

Αρ. Πρωτ.

Κ.Α.

Ο.Τ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

200

42497/5373/31-07-20

0529021 Γ580

ΣΙΑΡΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

201

40559/4943/23-07-20

0528036 Γ574

ΛΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

202

41034/5066/24-07-20

0101001 Γ702Α

ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΝΗ

203

40569/4949/23-07-20

0404016 Γ550

ΛΙΑΤΣΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

204

40571/4951/23-07-20

0403017 Γ552

ΛΙΑΤΣΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

205

40573/4952/23-07-20

0404014 Γ550
Γ603

ΛΙΑΤΣΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

206

40565/4946/23-07-20

0210020 Γ498Α

ΛΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

207

40560/4944/23-06-20

0404006 Γ598

ΛΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

208

40563/4945/23-07-20

0502042 Γ680
Γ682

ΛΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

209

40016/4823/21-07-20

0402021 Γ515

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΙΜΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Εισηγούμαστε την αποδοχή της ένστασης και την διόρθωση των ορίων του οικοπέδου με κτημ.αρ.
0529021 σύμφωνα με το προσκομιζόμενο τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου
Μηχανικού Απόστολου Νικολού.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να συμπεριληφθεί ο ενιστάμενος ως δικαιούχος στον
κτηματολογικό πίνακα με αιτία κτήσης τη χρησικτησία σύμφωνα με τη προσκομιζόμενη δικαστική
απόφαση 383/1986 του πολυμελούς πρωτοδικείου Ιωαννίνων
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και η ενιστάμενη να καταχωρισθεί στον κτηματολογικό πίνακα ως
δικαιούχος με συνολικό ποσοστό 100%. Για ποσοστό 1/3 προσκόμισε την αποδοχή κληρονομιάς
27876/1198 της συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Αικατερίνη Τσίκνια-Παπαγεωργίου και για ποσοστό 2/3
προσκόμισε την ληξιαρχική πράξη του πατέρα της και το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών. Θα
εκκρεμεί η αποδοχή κληρονομιάς και το νέο κτηματολογικό φύλλο.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να συμπεριληφθεί ο ενιστάμενος ως δικαιούχος στον
κτηματολογικό πίνακα με ποσοστό συνιδιοκτησίας 100% βάσει της προσκομιζόμενης δικαστικής
απόφασης 386/1988 του Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να διαγραφεί η παρατήρηση που αφορά τη διεκδίκηση
τμήματος από το Δήμο Ιωαννιτών βάσει της υπ’ αριθ. 325/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να συμπεριληφθεί η ενιστάμενη στον κτηματολογικό πίνακα
ως δικαιούχος του δικαιώματος υψούν με ποσοστό συνιδιοκτησίας 2,5% βάσει των προσκομιζόμενων
κληρονομιαίων εγγράφων. Επιπρόσθετα, θα καταχωρισθούν στον κτηματολογικό πίνακα ως ιδιοκτήτριες
με υποχρέωση υποβολής δήλωσης οι κόρες της ενιστάμενης και του θανόντα, Λαμπρινή και Δήμητρα
Τζίμα, με ποσοστό 3,75% η καθεμία. Θα εκκρεμεί η αποδοχή κληρονομιάς και το νέο κτηματολογικό
φύλλο.
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