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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 28 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 165477/1041
ΠΡΟ:

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδοσ και
Ιονίων Νιςων
Δ/νςθ Διοίκθςθσ
Ν.Ε.Ο. Πατρϊν Ακθνϊν 28
Για ζλεγχο νομιμότητασ

ΚΟΙΝ.:

Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 730/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 164839/2934/17-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν &
Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 730/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ κιρυξθσ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ των ακινιτων με ΑΚΠ ΙΔ.4 ,
ΙΔ.8 ΚΑΙ ΙΔ.10 για τθν καταςκευι του ζργου: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΔΟΤ ΛΑΣΕΚΚΑ– ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΤ
ΙΩΑΝΝΗ- ΚΑΣΑΚOΛΟ», με τθν διαδικαςία του άρκρου 7.Α του Ν.2882/2001», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 36/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 22θ Ιουνίου 2021 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 168586/1070/18-06-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία- αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 730/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 14ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
κιρυξθσ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ των ακινιτων με ΑΚΠ ΙΔ.4 , ΙΔ.8 ΚΑΙ ΙΔ.10 για τθν καταςκευι του
ζργου: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΔΟΤ ΛΑΣΕΚΚΑ– ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ- ΚΑΣΑΚOΛΟ», με τθν διαδικαςία του
άρκρου 7.Α του Ν.2882/2001».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 164839/2934/17-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν & Ζργων
τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
ΑΙΣΙΟΛΟΓΘΘ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΘΣΑ
ασ γνωρίηουμε ότι θ δαπάνθ απαλλοτρίωςθσ για το ζργο με τίτλο «ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΟΔΟΤ ΛΑΣΕΚΚΑ– ΠΑΡΑΚΑΜΨΘ
ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΘ- ΚΑΣΑΚOΛΟ», είναι εγγεγραμμζνθ ςτθν υλλογικι Απόφαςθ ΕΠ0011 με κωδικό αρικμό
2016ΕΠ00110037 και εγκεκριμζνο Π/Τ 2.170.691,83€
Σο ζργο ζχει αρχίςει να καταςκευάηεται και αφορά νζο οδικό άξονα μικουσ 3,3 χιλιομζτρων με τίτλο «ΑΡΧΑΙΑ
ΟΛΤΜΠΙΑ – ΔΙΑΣΑΤΡΩΘ ΒΟΤΝΑΡΓΟΤ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΘ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΘ – ΤΝΔΕΘ ΜΕ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΣΑΚΟΛΟΤ». Σο
ςυνολικό μικοσ του εν λόγω οδικοφ άξονα κα είναι 34km περίπου.
τόχοσ είναι να γίνει απευκείασ ςφνδεςθ του λιμζνα Κατακόλου με τθν Εκνικι Οδό Πατρϊν – Πφργου και τον
βορειοδυτικό άξονα, Ελευςίνα –Πάτρα –Πφργοσ.
Για τθν ανάγκθ καταςκευισ του νζο οδικοφ άξονα κθρφχκθκε αναγκαςτικι απαλλοτρίωςθ με τθν υπ’ αρικμ.
46/2016 (ΦΕΚ 92/2016) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Π.Δ.Ε όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν
υπ’ αρικμ. 121/2017 (ΦΕΚ 177/2017) απόφαςθ αυτοφ .
Με τθν υπ’ αρικμ. 112/2020 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Π.Δ.Ε. ζγινε μερικι ανάκλθςθ μθ
ςυντελεςμζνθσ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ που κθρφχκθκε με τθν 46/2016 απόφαςθ του Περιφερειακοφ
υμβουλίου τθσ Π.Δ.Ε όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 121/2017 απόφαςθ αυτοφ και αφοροφςε τισ
ιδιοκτθςίεσ με ΑΚΠ ΙΔ.4 , ΙΔ. 8 και ΙΔ.10, ςυνολικοφ εμβαδοφ 15.924,19τ.μ. ζναντι ςυνολικϊσ απαλλοτριωκείςθσ
ζκταςθσ εμβαδοφ 129.532,07 τ.μ. για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτθν ωσ άνω απόφαςθ.
Για τθν νζα απαλλοτρίωςθ ιςχφουν οι οριςτικζσ μελζτεσ (οδοποιίασ, τεχνικϊν,
υδραυλικϊν και
Θλεκτροφωτιςμοφ) που ζχουν εκπονθκεί και εγκρικεί , κακϊσ επίςθσ ζχει ςυνταχκεί και εγκρικεί νζοσ
κτθματολογικόσ πίνακασ αναλογιςμοφ των ιδιοκτθςιϊν με ΑΚΠ ΙΔ. 4, ΙΔ. 8, και ΙΔ. 10 και τζλοσ ζχει εκδοκεί και
είναι ςε ιςχφ θ Απόφαςθ Ζγκριςθσ Περιβαλλοντικϊν όρων.
Για τθν ανάγκθ ολοκλιρωςθσ καταςκευισ του πιο πάνω ζργου κα πρζπει να κθρυχκεί αναγκαςτικι
απαλλοτρίωςθ των ακινιτων με Αρικμό κτθματολογικοφ πίνακα (ΑΚΠ) ΙΔ.4, ΙΔ.8, ΙΔ.10.
Πιο ςυγκεκριμζνα απαιτείται θ απαλλοτρίωςθ ιδιωτικϊν εκτάςεων ςυνολικοφ εμβαδοφ 15.924,19μ2 όπωσ
απεικονίηονται ςτα κτθματολογικά διαγράμματα. Εντόσ των απαλλοτριωτζων εκτάςεων υφίςτανται και
επικείμενα , τα οποία είναι αναγκαίο και αυτά να απαλλοτριωκοφν.
Οι προχποκζςεισ για τθν κιρυξθ τθσ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ ορίηονται ςτο άρκρο 3 του Ν.2882/2001 (ΦΕΚ
17 Α) «κϊδικασ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ ακινιτων», όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με το Ν.
4122/2013 (ΦΕΚ42 Α) και το Ν. 4146/13 (ΦΕΚ 90Α).
Με τθν 26/20-12-2017 (ΦΕΚ Αϋ199/2017) ειδικι πράξθ του υπουργικοφ ςυμβουλίου ζγινε υπαγωγι ςτισ διατάξεισ
τθσ παρ.1 του άρκρου 7 Α του κϊδικα αναγκαςτικϊν απαλλοτριϊςεων ακινιτων του ανωτζρω ζργου για το οποίο
είχε κθρυχκεί αναγκαςτικι απαλλοτρίωςθ με τθν 46/9-5-2016 (ΦΕΚ 92 τ. ΑΑΠ). φμφωνα με τθν ανωτζρω πράξθ
και ςτο άρκρο πρϊτο αυτισ το ζργο χαρακτθρίηεται ωσ ζνα από τα ζργα «..γενικότερθσ ςθμαςίασ για τθν
οικονομία τθσ χϊρασ που ςυγχρθματοδοτοφνται ι βρίςκονται υπό ζνταξθ ςε κοινοτικά προγράμματα και
ςτοχεφουν ςτθν ουςιϊδθ βελτίωςθ των υποδομϊν ,τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ και τθσ επανεκκίνθςθσ τθσ
πραγματικισ οικονομίασ». Με το άρκρο δεφτερο τθσ πράξθσ και κακϊσ ζγινε υπαγωγι του ζργου ςτθ διαδικαςία
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του άρκρου 7Α του ΚΑΑΑ με ειδικι απόφαςθ του Δικαςτθρίου επιτρζπεται θ άμεςθ παράδοςθ των ακινιτων για
τθν πραγματοποίθςθ εργαςιϊν και πριν τον προςδιοριςμό και τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ.
τθν παρ. 2 του ιδίου άρκρου αναφζρεται ότι εξουςιοδοτείται το αρμόδιο για τθν κιρυξθ των απαλλοτριϊςεων
όργανο να προβεί ςτθν κιρυξθ των ςυμπλθρωματικϊν απαλλοτριϊςεων που αφοροφν τθν εκτζλεςθ των ζργων
τθσ παρ.1 ,υπάγοντασ αυτζσ ςτθ διαδικαςία του άρκρου 7Α του ΚΑΑΑ.
Θ κιρυξθ απαλλοτρίωςθσ αφορά ςτθν εκτζλεςθ ζργου Περιφερειακοφ Επιπζδου και δεδομζνου ότι πρόκειται
για ζργο που ζχει ενταχκεί ςτο ΕΠ Δυτικισ Ελλάδασ 2014-2020 τθσ ΠΔΕ και ςυγχρθματοδοτείται από αντίςτοιχθ
ΑΕΠ, δεν υπάρχει περιοριςμόσ εμβαδοφ τθσ αναγκαίασ ζκταςθσ και κακϊσ ζχει γίνει υπαγωγι του ζργου ςτθ
διαδικαςία του άρκρου 7Α του ΚΑΑΑ είναι αρμοδιότθτασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ περιφζρειασ ςφμφωνα
με το εδάφιο ιθ) τθσ παρ.4.γ του άρκρου 38 του Ν.4795/2021 (ΦΕΚ 62 Α/17-4-2021).
Θ ςυνολικι δαπάνθ για τθν αναγκαςτικι απαλλοτρίωςθ των παραπάνω εκτάςεων εκτιμάται ότι κα ανζλκει
περίπου ςτο ποςό των 150.000,00 € και κα καλυφκεί από πιςτϊςεισ τθσ δαπάνθσ απαλλοτρίωςθσ του ζργου
«ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΟΔΟΤ ΛΑΣΕΚΚΑ– ΠΑΡΑΚΑΜΨΘ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΘ- ΚΑΣΑΚΟΛΟ» που είναι εγγεγραμμζνο ςτθν
υλλογικι Απόφαςθ ΕΠ0011 με κωδικό αρικμό 2016ΕΠ00110037 και εγκεκριμζνο Π/Τ 2.170.691,83€.
Μετά τα παραπάνω ειςθγοφμεκα για:
 Σθν Κιρυξθ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ των ακινιτων με ΑΚΠ ΙΔ.4, ΙΔ.8 και ΙΔ.10 εκτάςεων ςυνολικοφ
εμβαδοφ 15.924,19μ2.για τθν καταςκευι του ζργου «ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΟΔΟΤ ΛΑΣΕΚΚΑ– ΠΑΡΑΚΑΜΨΘ ΑΓΙΟΤ
ΙΩΑΝΝΘ- ΚΑΣΑΚΟΛΟ» με τθν διαδικαςία του άρκρου 7.Α του Ν.2882/2001.
 Σθν δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί κιρυξθσ απαλλοτρίωςθσ ςτθν Εφθμερίδα
τθσ Κυβερνιςεωσ ςφμφωνα με το παρακάτω ςχζδιο απόφαςθσ.
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ
1) Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Αϋ/27-12-2010) «Οργανιςμόσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
2) Σισ διατάξεισ του Διατάγματοσ τθσ 25-11-29 «περί κωδικοποιιςεωσ των περί καταςκευισ και ςυντθριςεωσ
οδϊν κείμενων διατάξεων» ςφμφωνα με τισ οποίεσ είναι επιτρεπτι θ κιρυξθ τθσ απαλλοτρίωςθσ.
3) Σισ διατάξεισ του Ν.2882/2001 «Κϊδικασ Αναγκαςτικϊν Απαλλοτριϊςεων», (ΦΕΚ17Αϋ/2001) ωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
4) Σισ διατάξεισ του Ν. 2985/ 31-01-2002 (ΦΕΚ 18 Αϋ/ 2002 ) «Προςαρμογι του Κϊδικα Αναγκαςτικϊν
Απαλλοτριϊςεων ςτο φνταγμα».
5) Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 653/ 1977 «Περί υποχρεϊςεωσ των παροδίων ιδιοκτθτϊν για τθ διάνοιξθ
οδϊν κ.λπ.» (ΦΕΚ 214 Α’/1977) και του Π.Δ. 929/1979 όπωσ αυτζσ ζχουν τροποποιθκεί, ςυμπλθρωκεί και ιςχφουν
με τισ διατάξεισ του άρκρου 62 του Ν. 947/1979 (ΦΕΚ 169 Αϋ/1979) και του άρκρου 9 του Ν. 960/ 1979 (ΦΕΚ 194
Αϋ/ 1979) και του Ν. 2052/ 92 (άρκρο 4 § 14 του Κεφ. Β’).
6) Σισ διατάξεισ του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82 Αϋ/2012) «Ρυκμίςεισ Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν, Μεταφορϊν,
Δθμοςίων Ζργων και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικά τα άρκρα 124 & 140 § 1 αυτοφ.
7) Σθν ΑΠ 347471/5744/23-12-2020 απόφαςθ ζγκριςθσ Κτθματολογικϊν διαγραμμάτων και Κτθματολογικϊν
πινάκων αναλογιςμοφ, τθσ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ ωσ προσ τισ ιδιοκτθςίεσ ΙΔ.4, ΙΔ.8 και ΙΔ.10 για τθν
καταςκευι του ζργου: «ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΟΔΟΤ ΛΑΣΕΚΚΑ– ΠΑΡΑΚΑΜΨΘ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΘ- ΚΑΣΑΚΟΛΟ»
8) Σθν ΑΠ 104587/1885/27-4-2021 απόφαςθ ζγκριςθσ 1θσ διόρκωςθσ Κτθματολογικϊν πινάκων αναλογιςμοφ, τθσ
αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ ωσ προσ τισ ιδιοκτθςίεσ ΙΔ.4, ΙΔ.8 και ΙΔ.10 για τθν καταςκευι του ζργου:
«ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΟΔΟΤ ΛΑΣΕΚΚΑ– ΠΑΡΑΚΑΜΨΘ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΘ- ΚΑΣΑΚΟΛΟ»
9) Σθν ΑΠ 241189/2017 (ΑΔΑ 726ΡΟΡ1Φ-ΘΜΕ) απόφαςθ του Γ.Γ Αποκ/νθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δ.Ε &
Ιονίου με τθν οποία ζγινε Ανανζωςθ –Σροποποίθςθ –Επικαιροποίθςθ τθσ με αρικ. Πρωτ. 4858/12.10.2001
απόφαςθσ ζγκριςθσ Περ/κϊν όρων όπωσ αυτι ανανεϊκθκε με τθν ΑΠ 225/4905/19.1.2012 απόφαςθ για το ζργο:
«Καταςκευι οδοφ Λαςτζικα –παράκαμψθ Αγίου Ιωάννθ –Κατάκολο».
10) Σθ μερικι ανάκλθςθ μθ ςυντελεςμζνθσ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ ακινιτων για τθν καταςκευι του ζργου:
«ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΟΔΟΤ ΛΑΣΕΚΚΑ– ΠΑΡΑΚΑΜΨΘ ΑΓΙΟΤ
ΙΩΑΝΝΘ- ΚΑΣΑΚΟΛΟ ΘΛΕΙΑ» που κθρφχκθκε με τθν
46/2016 (ΑΑΠ 92) και τθν τροποποιθτικι αυτισ 121/2017 (ΑΑΠ 177) αποφάςεισ Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ
Π.Δ.Ε που αφοροφςε τισ ιδιοκτθςίεσ με ΑΚΠ ΙΔ.4 , ΙΔ.8 και ΙΔ.10, ςυνολικοφ εμβαδοφ 15.924,19τ.μ.
11) Σο γεγονόσ ότι ζχει ςυντελεςτεί θ απαλλοτρίωςθ των υπολοίπων ακινιτων για τθν καταςκευι του
ζργου: «ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΟΔΟΤ ΛΑΣΕΚΚΑ– ΠΑΡΑΚΑΜΨΘ ΑΓΙΟΤ
ΙΩΑΝΝΘ- ΚΑΣΑΚΟΛΟ ΘΛΕΙΑ» κακϊσ ζχει γίνει
ανακοίνωςθ τθσ παρακατάκεςθσ τθσ αποηθμίωςθσ ςτο Γραφείο Παρακατακθκϊν και Δανείων Πφργου Θλείασ (ΦΕΚ
Δϋ672/2020).
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12) Σθν θ υπ’ αρικμ. 25444/13-4-2021 ζκκεςθ τθσ Κτθματικισ Τπθρεςίασ Θλείασ περί φπαρξθσ ι μθ δικαιωμάτων
του Δθμοςίου ςε ακίνθτα που απαλλοτριϊνονται αναγκαςτικά για τθν καταςκευι του εν λόγω ζργου.
13) Σο υπ’ αρικμ. 198033/4-11-2020 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Θλείασ/ Δαςαρχείο Πφργου με το οποίο μασ
γνωρίηουν ότι ιςχφει θ υπ’ αρικμ. 145267/5619/2-11-2015 βεβαίωςθ τελεςιδικίασ τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Π. Ε. Θλείασ
περί μθ φπαρξθσ δαςικισ ζκταςθσ ςτθν περιοχι του υπό καταςκευι ζργου.
14) Σο υπ’ αρικμ. 34886/18-5-2021 ζγγραφο με το ζχει διαβιβαςτεί ςτθν Τπθρεςία μασ από τθν Κτθματικισ
Τπθρεςίασ Θλείασ θ Ζκκεςθ Προεκτίμθςθσ τθσ κατά το άρκρο 15 του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17Α ) « Περί αναγκαςτικϊν
απαλλοτριϊςεων Εκτιμθτικισ Επιτροπισ».
15) Σθν ΑΠ 43072/643/17-2-2021 ανακοίνωςθ τθσ προτεινόμενθσ απαλλοτρίωςθσ ςτθν Εφθμερίδα του Πφργου
«ΠΑΣΡΙ» που δθμοςιεφκθκε ςτο φφλλο τθσ 19-2-2021 και το γεγονόσ ότι ζγινε τοιχοκόλλθςθ τθσ ανακοίνωςθσ τθσ
ΔΣΕ τθσ ΠΕ Θλείασ ςτα Δθμοτικά καταςτιματα Πφργου, Αγίου Ιωάννθ, Βυτινεΐκων ,Λαςτεΐκων και Πραςίνου.
16) Σθν 26/20-12-2017 (ΦΕΚ Αϋ199/2017) ειδικι πράξθ του υπουργικοφ ςυμβουλίου με τθν οποία ζγινε υπαγωγι
ςτισ διατάξεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 7 Α του κϊδικα αναγκαςτικϊν απαλλοτριϊςεων ακινιτων του ανωτζρω ζργου
για το οποίο είχε κθρυχκεί αναγκαςτικι απαλλοτρίωςθ με τθν 46/9-5-2016 (ΦΕΚ 92 τ. ΑΑΠ).
17) Σο εδάφιο ιθ) τθσ παρ.4.γ του άρκρου 38 του Ν.4795/2021 (ΦΕΚ 62 Α/17-4-2021) ςφμφωνα με το οποίο αφοφ
το ανωτζρω ζργο ζχει υπαχκεί ςτθ διαδικαςία του άρκρου 7Α του Κϊδικα Αναγκαςτικϊν Απαλλοτριϊςεων
Ακινιτων (Ν.2882/2001) θ αρμοδιότθτασ κιρυξθσ τθσ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ ανικει ςτθν Οικονομικι
Επιτροπι.
ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ
Σθν κιρυξθ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ των ακινιτων με ΑΚΠ ΙΔ.4, ΙΔ.8 και ΙΔ.10 με τθ διαδικαςία τθσ παρ.1
του άρκρου 7 Α του κϊδικα αναγκαςτικϊν απαλλοτριϊςεων ακινιτων για λόγουσ δθμόςιασ ωφζλειασ και
ειδικότερα για τθν καταςκευι και λειτουργία του ζργου: «ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΟΔΟΤ ΛΑΣΕΚΚΑ– ΠΑΡΑΚΑΜΨΘ ΑΓΙΟΤ
ΙΩΑΝΝΘ- ΚΑΣΑΚΟΛΟ», ςυνολικισ ζκταςθσ 15.924,19 μ2, όπωσ εικονίηεται ςτο από Οκτϊβριο 2020
Κτθματολογικό Διάγραμμα (ςε κλίμακα 1:1000) που ςυντάχκθκε από τθν «ΙΓΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΑΕ –ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚ.
ΦΡΑΓΚΟ», ελζγχκθκε και εγκρίκθκε από τθ Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Θλείασ, κακϊσ και ςτον αντίςτοιχο
τροποποιθμζνο Κτθματολογικό Πίνακα που ςυντάχκθκε ,εγκρίκθκε και κεωρικθκε από τθν ΔΣΕ τθσ ΠΕ Θλείασ,
και προσ τοφτο εκδόκθκε θ ΑΠ 104587/1885/27-4-2021 απόφαςθ του Δ/ντι Σεχν. Ζργων.
τθν ζκταςθ που απαλλοτριϊνεται φερόμενοι ιδιοκτιτεσ είναι οι:
1) ΡΕΒΕΛΟΤ ΙΩΑΝΝΑ (ΙΔ 4), 2) ΑΛΑΚΑ ΕΤΘΤΜΙΑ (ΙΔ 8) και 3) ΒΓΕΝΟΠΟΤΛΟ ΣΡΤΦΩΝΑ και ΒΓΕΝΟΠΟΤΛΟΤ
ΜΑΡΙΑ εξ αδιαιρζτου (ΙΔ 10)
Οι φερόμενοι ιδιοκτιτεσ, αναγράφονται ςτα εγκεκριμζνα κτθματολογικά διαγράμματα και πίνακεσ, τα οποία
βρίςκονται ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε. Θλείασ, Διοικθτιριο, 27131 ΠΤΡΓΟ.
Θ απαλλοτρίωςθ κθρφςςεται υπζρ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ, εκπροςωποφμενθσ από τα αρμόδια όργανα
(άρκρο 113 του Ν. 3852/2010) τθσ Περιφζρειασ Δ.Ε και με δαπάνεσ αυτισ και των παρόδιων ιδιοκτθτϊν, που
ωφελοφνται κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν.653/1977 «Περί υποχρεϊςεωσ των παρόδιων ιδιοκτθτϊν για
τθ διάνοιξθ οδϊν κ. λ. π.» (ΦΕΚ 214 Αϋ) και του Π.Δ. 929/1979 (ΦΕΚ 929 Αϋ) όπωσ αυτζσ ζχουν τροποποιθκεί και
ςυμπλθρωκεί με τισ διατάξεισ του άρκρου 62 του Ν. 947/1979 (ΦΕΚ 169Αϋ) , του άρκρου 9 του Ν.960/1979 (ΦΕΚ
194 Αϋ), του άρκρου 4,§14 κεφ. Β του Ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94Αϋ) και ιςχφουν ςιμερα.
Θ δαπάνθ απαλλοτρίωςθσ, που υπολογίηεται περίπου ςτο ποςό των 150.000,00 Ευρϊ και αφορά ςυνολικι
απαλλοτριοφμενθ ζκταςθ 15.924,19 τμ, κα καλυφκεί από πιςτϊςεισ τθσ δαπάνθσ απαλλοτρίωςθσ του ζργου
«ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΟΔΟΤ ΛΑΣΕΚΚΑ– ΠΑΡΑΚΑΜΨΘ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΘ- ΚΑΣΑΚΟΛΟ» που είναι εγγεγραμμζνο ςτθν
υλλογικι Απόφαςθ ΕΠ0011 με κωδικό αρικμό 2016ΕΠ00110037 και εγκεκριμζνο Π/Τ 2.170.691,83€.
Θ παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
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«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 164839/2934/17-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν &
Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε..
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Σθν κιρυξθ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ των ακινιτων με ΑΚΠ ΙΔ.4, ΙΔ.8 και ΙΔ.10 με τθ διαδικαςία
τθσ παρ.1 του άρκρου 7 Α του κϊδικα αναγκαςτικϊν απαλλοτριϊςεων ακινιτων για λόγουσ δθμόςιασ
ωφζλειασ και ειδικότερα για τθν καταςκευι και λειτουργία του ζργου: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΔΟΤ ΛΑΣΕΚΚΑ–
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ- ΚΑΣΑΚΟΛΟ», ςυνολικισ ζκταςθσ 15.924,19 μ2, όπωσ εικονίηεται ςτο από
Οκτϊβριο 2020 Κτθματολογικό Διάγραμμα (ςε κλίμακα 1:1000) που ςυντάχκθκε από τθν «ΙΓΜΑ
ΜΕΛΕΣΩΝ ΑΕ –ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚ. ΦΡΑΓΚΟ», ελζγχκθκε και εγκρίκθκε από τθ Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ
Π.Ε. Ηλείασ, κακϊσ και ςτον αντίςτοιχο τροποποιθμζνο Κτθματολογικό Πίνακα που ςυντάχκθκε
,εγκρίκθκε και κεωρικθκε από τθν

ΔΣΕ τθσ ΠΕ Ηλείασ, και προσ τοφτο εκδόκθκε θ ΑΠ

104587/1885/27-4-2021 απόφαςθ του Δ/ντι Σεχν. Ζργων.
τθν ζκταςθ που απαλλοτριϊνεται φερόμενοι ιδιοκτιτεσ είναι οι:
1) ΡΕΒΕΛΟΤ ΙΩΑΝΝΑ (ΙΔ 4), 2) ΑΛΑΚΑ ΕΤΘΤΜΙΑ (ΙΔ 8) και 3) ΒΓΕΝΟΠΟΤΛΟ ΣΡΤΦΩΝΑ και
ΒΓΕΝΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ εξ αδιαιρζτου (ΙΔ 10)
Οι φερόμενοι ιδιοκτιτεσ, αναγράφονται ςτα εγκεκριμζνα κτθματολογικά διαγράμματα και πίνακεσ, τα
οποία βρίςκονται ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε. Ηλείασ, Διοικθτιριο, 27131 ΠΤΡΓΟ.
Η απαλλοτρίωςθ κθρφςςεται υπζρ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ, εκπροςωποφμενθσ από τα
αρμόδια όργανα (άρκρο 113 του Ν. 3852/2010) τθσ Περιφζρειασ Δ.Ε και με δαπάνεσ αυτισ και των
παρόδιων ιδιοκτθτϊν, που ωφελοφνται κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν.653/1977 «Περί
υποχρεϊςεωσ των παρόδιων ιδιοκτθτϊν για τθ διάνοιξθ οδϊν κ. λ. π.» (ΦΕΚ 214 Αϋ) και του Π.Δ.
929/1979 (ΦΕΚ 929 Αϋ), όπωσ αυτζσ ζχουν τροποποιθκεί και ςυμπλθρωκεί με τισ διατάξεισ του άρκρου
62 του Ν. 947/1979 (ΦΕΚ 169Αϋ), του άρκρου 9 του Ν.960/1979 (ΦΕΚ 194 Αϋ), του άρκρου 4,§14 κεφ. Β
του Ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94Αϋ) και ιςχφουν ςιμερα.
Η δαπάνθ απαλλοτρίωςθσ, που υπολογίηεται περίπου ςτο ποςό των 150.000,00€ και αφορά ςυνολικι
απαλλοτριοφμενθ ζκταςθ 15.924,19τμ, κα καλυφκεί από πιςτϊςεισ τθσ δαπάνθσ απαλλοτρίωςθσ του
ζργου «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΔΟΤ ΛΑΣΕΚΚΑ– ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ- ΚΑΣΑΚΟΛΟ» που είναι
εγγεγραμμζνο ςτθν υλλογικι Απόφαςθ ΕΠ0011 με κωδικό αρικμό 2016ΕΠ00110037 και εγκεκριμζνο
Π/Τ 2.170.691,83€.

Η παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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