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  Προς: 

Πληροφορίες  : Δημήτρης Μαυροματίδης • Ελληνικό Κτηματολόγιο 

• Δήμαρχο Αμυνταίου  

• ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΙΣ ΑΕ 

 

  

 
Θέμα : Ανάγκη λειτουργίας γραφείου κτηματογράφησης στο Δήμο Αμυνταίου 

 

Είναι πλέον γνωστό σε όλους ότι ο τελευταίος κύκλος Κτηματογραφήσεων Εθνικού 

Κτηματολογίου για το υπόλοιπο του Νομού Φλώρινας είναι σε εξέλιξη και αναμένεται η 

ανακοίνωση της έναρξης της κτηματογράφησης  εντός του Δεκεμβρίου του 2018. 

Σε αυτή τη φάση της κτηματογράφησης θα κτηματογραφηθούν όλες οι έως σήμερα μη 

κτηματογραφηθείσες Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αμυνταίου, δηλαδή οι 21 

παρακάτω Τοπικές Κοινότητες: Αγίου Παντελεήμονος, Αγραπιδέων, Αετού, Αναργύρων, 

Αντιγονείας, Ασπρογείων, Βαρυκού, Βεγορών, Κέλλης,  Κλειδιού, Λεχόβου, Λιμνοχωρίου, 

Μανιακίου, Νυμφαίου, Ξινού Νερού, Πελαργού, Πετρών, Ροδώνος,  Σκλήθρου, Φανού 

και Φαραγγίου όπου αναμένεται να δηλωθούν χιλιάδες εμπράγματα δικαιώματα. 

Σημειώνεται ότι: 

• η  3μηνη προθεσμία των δηλώσεων συμπίπτει και με την περίοδο του χειμώνα 

που ως γνωστό στην περιοχή μας δημιουργεί ιδιαίτερες δυσχέρειες στη μετακίνηση. 

• ο Δήμος Αμυνταίου και η ευρύτερη περιοχή διαθέτει πλήθος επαγγελματιών 

(μηχανικών, τοπογράφων, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, λογιστών κ.οκ.) που 

δύνανται επαρκέστατα να συνδράμουν τους δημότες στο στάδιο των δηλώσεων. 

• η αναγκαιότητα σε επίπεδο αντιγράφων συμβολαίων και πιστοποιητικών θα 

γίνεται από το υπάρχον Υποθηκοφυλακείο του Αμυνταίου.  

• η κάθε περαιτέρω άσκοπη μετακίνηση επιβαρύνει τους δημότες. 

Για όλους αυτούς τους λόγους που εκτέθηκαν παραπάνω η Διοικούσα Επιτροπή του 

ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας ζητεί από του εμπλεκόμενους φορείς  

• Ελληνικό Κτηματολόγιο και ανάδοχο εταιρεία  

• Δήμο Αμυνταίου 
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να μεριμνήσουν ανάλογα με το βαθμό ευθύνης ή συνεισφοράς τους για τη λειτουργία 

γραφείου κτηματογράφησης και στο Αμύνταιο. 

  

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Ο Πρόεδρος 
 

Δημήτριος Μαυροματίδης 
 

-  
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