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ΘΕΜΑ:    Η από 17/09/2019 ερώτηση του Βουλευτή Πρέβεζας Μπάρκα Κωνσταντίνου, με 

θέμα “Αυθαίρετος καθορισμός γεωγραφικών ορίων από το Εθνικό 

Κτηματολόγιο της Τοπικής Κοινότητας Λιβαδαρίου του Δήμου Πάργας” 

 

Σε απάντηση της εν θέματι ερώτηση του Βουλευτή, σας εκθέτουμε τα εξής:  

Σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές των μελετών κτηματογράφησης, ως όριο 

της κτηματογράφησης λαμβάνεται κατ’ αρχήν το όριο του υπό κτηματογράφηση 

προκαποδιστριακού ΟΤΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. και τυχόν συμπληρωματικά 

χωρικά δεδομένα, τα οποία χορηγούνται από τον Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στον 

ανάδοχο της μελέτης, με την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος πραγματοποιεί, εφόσον 

απαιτούνται, διορθώσεις του ορίου αυτού, με βάση διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις 

καθορισμού ορίων, τις οποίες οφείλει να συλλέξει και να εφαρμόσει. 

Εφόσον διαπιστωθούν αμφισβητήσεις ορίων μεταξύ όμορων διοικητικών περιοχών, σε 

οποιαδήποτε φάση της κτηματογράφησης, είναι δυνατή η τροποποίηση του ορίου της 

κτηματογράφησης μετά από αιτιολογημένη πρόταση του αναδόχου και τη σύμφωνη γνώμη 

του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», ώστε να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες. 

Από την εξέταση της, επισυναπτόμενης στην ερώτηση, επιστολής των κατοίκων της Τοπικής 

Κοινότητας Λιβαδαρίου Πάργας και των συνημμένων σε αυτήν εγγράφων και 

διαγραμμάτων από τον Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», σε συνεργασία με την ανάδοχο 

κοινοπραξία της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών 

Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των 



Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας και Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου και της 

Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» και κωδικό ΚΤ5-10, 

κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα, δρομολογείται η αλλαγή των ορίων της Τοπικής 

Κοινότητας Λιβαδαρίου σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία και η ένταξη της 

περιγραφόμενης στην επιστολή έκτασης, στις περιοχές που κτηματογραφούνται στα 

πλαίσια της ως άνω μελέτης.  Ως εκ τούτου, οι πολίτες που έχουν ακίνητα στο συγκεκριμένο 

τμήμα θα κληθούν προσεχώς να προσέλθουν στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης για 

την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

Καθ. Σταθάκης Δημήτριος 
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