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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
------------------------Λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. 93/18-06-2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου όπου
εγκρίθηκε η 2η ανάρτηση και πρόσκληση των ιδιοκτητών
για τη συλλογή δηλώσεων
ιδιοκτησίας και να λάβουν γνώση των υπό ανάρτηση Κτηματογραφικών διαγραμμάτων και
πινάκων και να υποβάλλουν τυχόν παρατηρήσεις ή δήλωση ιδιοκτησίας αφενός εάν δεν έχουν
ήδη με την Α΄ ανάρτηση προσέλθει και αφετέρου αν έχει αλλάξει ο ιδιοκτήτης μετά τις 28
Μαϊου 2014 που αφορούν ¨Κτηματογράφηση , πολεοδόμηση , πράξη εφαρμογής οικιστικών
περιοχών των Α΄ κατοικίας στις κάτωθι περιοχές :
1. Δημοτική Κοινότητα Σαλαμίνας η περιοχή επέκτασης 1 από το λιμάνι στα Παλούκια έως
και την περιοχή Αλώνια περιλαμβάνει τμήματα των πολεοδομικών ενοτήτων ( ΠΕ) 10,9,7,5
προς βορρά και ειδικότερα στις θέσεις ¨ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ¨ , ¨ ΤΣΑΜΗ ¨ , ¨ΖΩΟΔΟΧΟΥ
ΠΗΓΗΣ ¨ , ¨ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ¨ , ¨ ΑΛΩΝΙΑ κ.λ.π.
2. Η περιοχή επέκτασης 2 από τα όρια του τέως Δήμου Αμπελακίων έως και την περιοχή
Γήπεδο Σαλαμίνας , περιλαμβάνει τμήμα της πολεοδομικής ενότητας ( ΠΕ ) 8 προς
νότο και ειδικότερα στις θέσεις ¨ΡΑΧΕΣ ¨,¨ ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ¨,¨ ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΗ ¨ ,
¨ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟ ¨ , ¨ ΜΠΟΥΚΟΥΡΙΜΙΖΑ¨ κ.λ.π.
3. Η περιοχή επέκτασης 3 προ της οδού Πίνδου έως και πέραν της λεωφόρου Γαλαξιδίου
και Βασιλικών, περιλαμβάνει τμήμα της πολεοδομικής ενότητας ( ΠΕ) 6 προς δυσμάς
και ειδκότερα στις θέσεις ¨ ΜΠΟΣΚΟ ¨ , ¨ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ¨ , ¨ ΚΑΜΙΝΑΚΙΑ ¨ κ.λ.π. .
4. Η περιοχή επέκτασης 4 από την οδό Αιγίνης έως τις εργατικές κατοικίες στο Ρέστη και
την περιοχή Ξένο περιλαμβάνει την πολεοδομική ενότητα ( ΠΕ) 1 και ειδικότερα στις
θέσεις ¨ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ¨ΡΕΣΤΗ ¨ κ.λ.π.
5. Για την Δημοτική κοινότητα Αιαντείου η περιοχή επέκτασης 5, από το ΝΑΤΟ έως και
το Αιάντειο περιλαμβάνει τμήματα των πολεοδομικών ενοτήτων ( ΠΕ) 25,24 προς νότο
και ειδικότερα στις θέσεις ¨ ΝΑΤΟ ¨, ¨ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ¨ , ¨ ΚΑΜΑΡΑ ¨ , ¨ ΝΕΑ
ΜΕΝΕΜΕΝΗ ¨ κ.λ.π.

6. Η περιοχή επέκτασης 6 , από το λιμάνι της Κακής Βίγλας έως και την περιοχή Άγιος
Γεώργιος και Κάτω Ζορμπαλά , περιλαμβάνει τμήματα των πολεοδομικών ενοτήτων
( ΠΕ) 20,21,22 βόρεια και νότια και ειδικότερα στις θέσεις ¨ ΜΠΟΝΙ¨ , ¨ ΚΑΚΗ
ΒΙΓΛΑ ¨ , ¨ ΝΤΟΥΜΕΝΙ ¨, ¨ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ¨,¨ ΚΑΡΟΥΤΑ ¨ ,¨ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ¨,
¨ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ¨ , ¨ ΣΟΥΡΕΝΙΑ ¨ κ.λ.π.
Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων εντός των προαναφερόμενων περιοχών να
προσέλθουν στον οικείο Δήμο προκειμένου :
1. Να λάβουν γνώση των υπό ανάρτηση κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων
και να υποβάλλουν τυχόν παρατηρήσεις περιοχών που περιλαμβάνονται στην επέκταση
του σχεδίου Α΄ κατοικίας .
2. Να υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας σύμφωνα με την παρ.5 του αρθ.12 του
Ν.1337/83 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ.6 του Ν. 2242/94.
3. Να προσκομίσουν κτηματολογικό φύλλο διάγραμμα σύμφωνα με την εγκύκλιο
8/2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ , που αντιστοιχεί στο ακίνητο , σύμφωνα με το άρθρο 11 του
Ν.2664/1998. Οι παραπάνω δηλώσεις θα υποβληθούν σε ειδικό έντυπο σύμφωνα με
υπόδειγμα που θα παραληφθεί από τον Δήμο Σαλαμίνας και θα συνοδεύονται από
τίτλους κτήσεως , πιστοποιητικά μεταγραφής , ιδιοκτησίας , βαρών , διεκδικήσεων ,
κατασχέσεων , καθώς και τοπογραφικό διάγραμμα .
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ορίζεται από τις 25-06-2018 έως και τις 09-07-2018.
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