ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ
ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ
ΓΗΚΑΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΛΑΜΗΑ
ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ – ΚΛΖΖ ΓΗΑ ΓΗΚΑΗΜΟ 14-12-2021 (80/196/3-11-2021)
ρεηηθά κε ηελ θαηάζεζε ζην Μνλνκειέο Δθεηείν Λακίαο Δηδηθήο Αίηεζεο ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (κε αξηζ. ΒΑΒ. ΜΟΝΟΜΔΛΟΤ 80/3-11-2021 θαη κε αξηζ.
ΒΙΒΛ. ΔΦΔ. 196/3-11-2021) πεξί παξνρήο άδεηαο πξαγκαηνπνίεζεο εξγαζηψλ
κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 7 Α ηνπ Κψδηθα Αλαγθαζηηθψλ
Απαιινηξηψζεσλ Αθηλήησλ (λ. 2882/2001), ζηα αθίλεηα πνπ απαιινηξηψλνληαη
δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. πξση. Φ146/113969/28-4-2021 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, ε νπνία δεκνζηεχζεθε λφκηκα ζην ΦΔΚ 263/14-52021 (η. Γ) θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία θεξχρζεθε ζπκπιεξσκαηηθή αλαγθαζηηθή
απαιινηξίσζε έθηαζεο ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 2.760,85 η.κ., πνπ βξίζθεηαη ζην
ηκήκα απφ ρ.ζ. 0+000 έσο ρ.ζ. 10+180 (αξρηθή Κ.Τ.Α. 1122253/8399/Γ0010/221-2008 (ΦΔΚ 45 ΑΑΠ/4-2-2008), γηα ιφγνπο δεκφζηαο σθέιεηαο θαη εηδηθφηεξα γηα
ηελ θαηαζθεπή ηνπ Οδηθνχ Άμνλα Απηνθηλεηφδξνκνο Κεληξηθήο Διιάδνο Δ-65 ζην
ηκήκα Αλζήιε – Ακνχξη, ππνηκήκα Αλζήιε – Παγθξάηην απφ ρ.ζ. 0+000 έσο ρ.ζ.
10+180.
ΚΑΣΑ
1.

Σεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επωλπκία «ΑΦΟΗ ΕΑΡΚΑΓΟΤΛΑ

Α.Δ.», φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη, πνπ εδξεχεη ζηε Λακία Φζηψηηδαο, 2 ν ρικ
Δ.Ο. Λακίαο - Αζελψλ (αξ. ηδ. 074088),
2.

Σεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επωλπκία «ΠΑΓΚΑΛΟ Α.Δ.»,

φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη, πνπ εδξεχεη ζηνλ Άγην Γεκήηξην Αηηηθήο, νδφο
Γαηδάινπ αξηζ. 42 θαη Άξγνπο (αξ. ηδ. 161098),
3.

Σνπ Βαιεληή Βαζηιείνπ ηνπ Παλαγηώηε θαη ηεο Μαξίαο, πνπ

θαηνηθεί ζην Πεξηζηέξη Αηηηθήο, νδφο Αξρειάνπ αξηζ. 25 (αξ. ηδ. 161100),
4.

Σνπ Μπαξηζώθα Υξήζηνπ ηνπ Γεωξγίνπ θαη ηεο Μαξίαο,

θαηνίθνπ Λακίαο Φζηψηηδαο, νδφο Οιχκπνπ αξηζ. 2 (αξ. ηδ. 161100),
5.

Σνπ Μπαξηζώθα Ηωάλλε ηνπ Γεωξγίνπ θαη ηεο Μαξίαο, θαηνίθνπ

Λακίαο Φζηψηηδαο, νδφο Αζελψλ αξηζ. 51 (αξ. ηδ. 161100),
6.

Σνπ Νηθόπνπινπ Υξήζηνπ ηνπ Αζαλάζηνπ θαη ηεο Βαζηιηθήο,

θαηνίθνπ Λακίαο Φζηψηηδαο, 5ν ρικ Δ.Ο. Λακίαο – Αζελψλ (αξ. ηδ. 161104),
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Σνπ Βαξδάθα Γεώξγηνπ ηνπ Κωλζηαληίλνπ θαη ηεο Μαξίαο,

7.

θαηνίθνπ Λακίαο, νδφο Ηζαΐα αξηζ. 14 (αξ. ηδ. 161103)
Σν Διιεληθφ Γεκφζην έρεη θαηαζέζεη ζην Μνλνκειέο Δθεηείν Λακίαο ηελ
απφ 1-11-2021 (ππ’ αξηζ. ΒΑΒ Μνλνκεινχο 80/2021 θαη Αξ. Βηβι.Δθ. 196/2021)
αίηεζή ηνπ θαη’ απηψλ πνπ απεπζχλεηαη ε παξνχζα εηδνπνίεζε- θιήζε, ήηνη θαηά
φισλ φζνη αλαθέξνληαη ζηνλ θηεκαηνινγηθφ πίλαθα σο πξνβάιινληεο δηθαηψκαηα
θπξηφηεηαο επί ησλ αλσηέξσ απαιινηξησζέλησλ αθηλήησλ θαη ησλ ππνρξέσλ
πξνο απνδεκίσζε απηψλ, ε νπνία αίηεζε πξφθεηηαη λα ζπδεηεζεί ζην Καηάζηεκα
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Λακίαο ηελ 14-12-2021, εκέξα Σξίηε
θαη ώξα 11:00.
ηελ αίηεζε απηή, ην Διιεληθφ Γεκφζην εθζέηεη φηη κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση.
Φ146/113969/28-4-2021 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, ε
νπνία δεκνζηεχζεθε λφκηκα ζην ΦΔΚ 263/14-5-2021 (η. Γ), θεξχρζεθε
ζπκπιεξσκαηηθή αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε έθηαζεο ζπλνιηθνχ εκβαδνχ
2.760,85 η.κ., πνπ βξίζθεηαη ζην ηκήκα απφ ρ.ζ. 0+000 έσο ρ.ζ. 10+180 (αξρηθή
Κ.Τ.Α.

1122253/8399/Γ0010/22-1-2008

(ΦΔΚ
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ΑΑΠ/4-2-2008).

Η

απαιινηξίσζε θεξχρζεθε γηα ιφγνπο δεκφζηαο σθέιεηαο θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ Οδηθνχ Άμνλα Απηνθηλεηφδξνκνο Κεληξηθήο Διιάδνο Δ-65 ζην
ηκήκα Αλζήιε – Ακνχξη, ππνηκήκα Αλζήιε – Παγθξάηην απφ ρ.ζ. 0+000 έσο ρ.ζ.
10+180.
Η

ππφ

απαιινηξίσζε

έθηαζε

εηθνλίδεηαη

κε

θιίκαθα

1:1000

ζην

θηεκαηνινγηθφ δηάγξακκα θαη ηνλ αληίζηνηρν θηεκαηνινγηθφ πίλαθα ηεο Δ.Τ.Γ.Δ. /
Κ..Δ..Π. , ην νπνίν έρεη ζπληάμεη ε «GEOKAT Δ.Δ. Μειέηεο - Δθαξκνγέο
Σερληθψλ Έξγσλ» θαη έρεη ζεσξήζεη ν Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο ηεο
Γηεχζπλζεο

Απαιινηξηψζεσλ

Σνπνγξαθήζεσλ

θαη

Γεσπιεξνθνξηθήο

ηνπ

Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, κε ηελ ππ' αξηζ. 72571/23-32021 (ΑΓΑ: 6ΙΟ5465ΥΘΞ-2ΝΡ) απφθαζή ηνπ.
Η απαιινηξίσζε θεξχζζεηαη ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη κε δαπάλεο
απηνχ θαη ησλ παξφδησλ σθεινπκέλσλ ηδηνθηεηψλ θαη ζα αληηκεησπηζζεί κε
δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ γηα έξγα αξκνδηφηεηαο ηεο
Γεληθήο

Γξακκαηείαο

Τπνδνκψλ

θαη

εηδηθφηεξα

ζε

βάξνο

ηνπ

έξγνπ

2018Δ27110015 (ΑΔ2711).
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Mε ηελ ππ’ αξηζ. ΒΑΒ Μνλνκεινχο 80/2021 θαη Αξ. Βηβι.Δθ. 196/2021 αίηεζή
ηνπ, ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Δθεηείνπ Λακίαο, ην Διιεληθφ Γεκφζην δεηά:
Να θαζνξηζζεί σο αθνινχζσο ην εχινγν ηκήκα ηεο απνδεκίσζεο, πνπ
πξέπεη λα παξαθαηαηεζεί ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πξηλ απφ ηελ
θαηάιεςε ησλ αθηλήησλ ζε πνζνζηφ 70% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο απηψλ, ηεο
νπνίαο ην πνζνζηφ (100%) θαησηέξσ παξαηίζεηαη :
Α. ΓΗΑ ΣΟ ΔΓΑΦΟ:
1.

Γηα ηελ ηδηνθηεζία κε ΚΑ 074088, ρέξζν, πξνο 2,00 επξψ αλά η.κ.

2.

Γηα ηελ ηδηνθηεζία κε ΚΑ 161098, αγξφο αξδεπφκελνο, πξνο 2,00

επξψ αλά η.κ.
3.

Γηα ηελ ηδηνθηεζία κε ΚΑ 161100, νπσξψλαο, πξνο 2,00 επξψ αλά

4.

Γηα ηελ ηδηνθηεζία κε ΚΑ 161104, αληηπξνζσπεία απηνθηλήησλ, πξνο

η.κ.
4,75 επξψ αλά η.κ.
5.

Γηα ηελ ηδηνθηεζία κε ΚΑ 161103, αγξφο αξδεπφκελνο, πξνο 3,75

επξψ αλά η.κ.
Β. ΓΗΑ ΣΑ ΔΠΗΚΔΗΜΔΝΑ:

Να

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

ΣΗΜΔ ΜΟΝΑΓΟ

ΡΟΓΙΔ

ΜΔΑΙΔ

60,00 €/ΣΔΜ.

επηηξαπεί

ε

πξαγκαηνπνίεζε

εξγαζηώλ

επί

όιωλ

ηωλ

απαιινηξηνύκελωλ αθηλήηωλ θαη λα δηαηαρζεί ε απνβνιή ηωλ θαζ΄ ωλ
«θπξίσλ, λνκέσλ , θαηφρσλ θαη θάζε ηξίηνπ έιθνληνο δηθαηψκαηα ή ελεξγνχληνο
γηα ινγαξηαζκφ απηψλ» ε αίηεζε ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο παξαθαηαζέζεσο ζην
Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ηνπ θαζνξηζζεζνκέλνπ επιφγνπ ηκήκαηνο
ηεο απνδεκηψζεσο, ην νπνίν αηηνχκεζα λα θαζνξηζζεί ζε πνζνζηό 70% ηεο
εθηηκεζείζαο, ζύκθωλα κε ηελ ωο άλω ΑΡΗΘ.19/25-5-2021 έθζεζε εθηίκεζεο,
αμίαο απηώλ.
Να ζπκςεθηζηεί ε δηθαζηηθή δαπάλε, άιισο, θαη ζε πεξίπησζε επηβνιήο ζε
βάξνο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, λα ππνινγηζηεί απηή ζχκθσλα κε ην άξζξν 22
παξ. 1 ηνπ α.λ. 3693/57, ηελ παξ. 2 ηεο 134423νηθ/8 Γεθ. 1992-20 Ιαλ. 1993 (ΦΔΚ
Β΄ 11) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο θαηά ην
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άξζξν 28 παξ. 5 ηνπ λ. 2579/1998 θαη ζύκθωλα κε ην εδ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 18 ηνπ λ.2882/2001, όπωο ηζρύεη, ήηνη ζην ήκηζπ ηωλ λνκίκωλ
ακνηβώλ.
Αληίγξαθα ηεο σο άλσ αίηεζεο ηνηρνθνιιήζεθαλ λφκηκα ηελ 5-11-2021 ζηνλ
Πίλαθα Γεκνζηεχζεσλ ηνπ Kαηαζηήκαηνο ηνπ Δθεηείνπ Λακίαο, ηελ 5-11-2021 ζην
Καηάζηεκα ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Λακίαο, ηελ 8-11-2021 ζηνλ Πίλαθα
Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Καηαζηήκαηνο ηνπ δήκνπ Λακηέσλ, ηελ 8-11-2021 ζηνλ Πίλαθα
Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Καηαζηήκαηνο ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο Λακίαο ηνπ δήκνπ
Λακηέσλ, ηελ 8-11-2021 ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Καηαζηήκαηνο ηεο
ηνπηθήο θνηλφηεηαο Κφκκαηνο θαη ηελ 8-11-2021 ζηνλ Πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ
Καηαζηήκαηνο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο Ρνδίηζεο.
Δηδνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 παξ. 4 ηνπ Ν.2882/2001 θαη ην
άξζξν 88 ηνπ Ν. 4714/2020, νη παξαπάλσ θαζ’ ψλ ε αίηεζε, φπσο θαη
νηνζδήπνηε άιινο ελδηαθεξφκελνο θαη θαινχληαη λα παξαζηνχλ ζην Δθεηείν
Λακίαο θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο σο άλσ αηηήζεσο ηελ αλσηέξσ εκέξα ηεο
δηθαζίκνπ.
Λακία, 9-11-2021
Ζ Πιεξεμνύζηα ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ
Παλαγηώηα Αλαγλώζηνπ
Γηθαζηηθή Πιεξεμνύζηα Α’ Ν..Κ.
Σει: 22310-34245
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