
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Βεβαίωση της αυτοδίκαιης άρσης της αναγκα-
στικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την 
1076790/5250/Δ0010/28-8-2009 κοινή υπουργι-
κή απόφαση (ΦΕΚ ΑΑΠ 433).

2 Χαρακτηρισμός των τμημάτων των επαρχια-
κών οδών στους κόμβους στις Χ.Θ. 3+166,92 και 
Χ.Θ. 7+640 της Παράκαμψης Συκεώνα, ως βελτιούμε-
να για την εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 653/1977 
(Α΄ 214) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων 
για την κατασκευή του δημοσίου έργου «Κατα-
σκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας τμή-
ματος του ρέματος Ξερέα Δήμου Κρωπίας Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΔΔΠΓ0015844ΕΞ2018 (1)
Βεβαίωση της αυτοδίκαιης άρσης της αναγκα-

στικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την 

1076790/5250/Δ0010/28-8-2009 κοινή υπουρ-

γική απόφαση (ΦΕΚ ΑΑΠ 433).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) 

«Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τον ν. 2985/2002 (A΄ 18) «Προσαρμογή των διατά-
ξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων στο 
Σύνταγμα».

3. Την 1076790/5250/Δ0010/28-8-2009 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (ΑΑΠ 433) των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
με την οποία κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση 
για την ανέγερση διδακτηρίου του 11ου Νηπιαγωγείου 
Αγίου Δημητρίου Ν. Αττικής.

4. Το 5683/20-9-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Απαλ-
λοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο οποίο βε-
βαιώνεται ότι η απαλλοτρίωση δε συντελέστηκε εμπρό-
θεσμα.

5. Την 288/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών, που δημοσιεύθηκε στις 16-6-2014, περί 
καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3965/2011 (Α΄ 113) 
περί σύστασης Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.

7. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και με-
τονομασία Υπουργείων».

8. Το π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Το π.δ. 142/2017 (181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών» και το π.δ. 123/2017 (151 Α΄) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

10. Την ΕΜΠ 227/0004/4-4-2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 195) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών «Διορισμός του Αθανασίου Δημάκη του 
Παναγιώτη στη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα 
Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών».

11. Την ΥΠΟΙΚ 0010218ΕΞ2016/14-11-2016 (Β΄3696) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

12. Ότι δεν έχει υποβληθεί η κατ’ άρθρο 11 παρ. 3 του 
ν. 2882/2001 αίτηση και υπεύθυνη δήλωση για τη δια-
τήρηση της απαλλοτρίωσης και καταβολή της δικαστι-
κά καθορισμένης αποζημίωσης, σύμφωνα με το αριθμ. 
Δ25/3429/10-08-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Απαλ-
λοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προς την 
υπηρεσία μας, βεβαιώνουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Την αυτοδίκαιη άρση της αναγκαστικής απαλλοτρί-
ωσης που κηρύχθηκε με την 1076790/5250/Δ0010/
28-8-2009 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ ΑΑΠ 433) 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, επειδή η απαλλοτρίωση δε 
συντελέσθηκε εμπρόθεσμα.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Υποδομών 
Οικονομικών και Μεταφορών

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ι

Αριθμ.     3565 (2)
Χαρακτηρισμός των τμημάτων των επαρχιακών 

οδών στους κόμβους στις Χ.Θ. 3+166,92 και 

Χ.Θ. 7+640 της Παράκαμψης Συκεώνα, ως βελ-

τιούμενα για την εφαρμογή του άρθρου 1 του 

ν. 653/1977 (Α΄ 214) όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του ν. 653/1977 «Περί υποχρεώσεως των παρόδιων 

ιδιοκτητών για τη διάνοιξη οδών κ.λπ.» (Α΄214), και ιδίως 
το άρθρο 1 αυτού, και του ν. 947/1979 (Α΄ 169) και ιδίως 
το άρθρο 62 παρ 9 και 10.

2. Του π.δ. 929/1979 «Περί εκτελέσεως του άρθρου 1 
του ν. 653/1977». (Α΄ 259).

3. Της με αριθμ. Δ12/30945/16-3-1989 (Ε30) εγκύκλιο 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και την αριθμ. Δ12/41778/20-12-2010 
(Ε24) εγκύκλιο της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

4. Του ν. 2052/1992 παρ. 14 του άρθρου 6 «Μέτρα για 
την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμί-
σεις» (Α΄ 94), και την εγκύκλιο Δ12/35572/23-7-1992 με 
την οποία παρέχονται διευκρινήσεις και οδηγίες για την 
εφαρμογή του ν. 2052/1992.

5. Του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) «Κώδικας Αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Του άρθρου 3 του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) περί της 
ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4
του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) περί της μετονομασίας του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

7. Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών» όπως ισχύει.

9. Της με αριθμ. οικ. 268/29-05-2017 (Β΄ 1911) από-
φασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
"με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού", κατά περίπτωση 

στους Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών, Γενικό Γραμματέα Υποδομών και Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και 
Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου, καθώς και στο 
γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ», και αφού είδαμε:

- Την αριθμ. 5290/20-10-2017 απόφαση της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την 
οποία εγκρίθηκε το κτηματολόγιο και η οριζοντιογραφία 
του έργου «Παράκαμψη Συκεώνα».

- Το με αριθμ. 2772 οικ./13-06-2018 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με 
το οποίο ζητήθηκε η εν θέματι απόφαση.

- Το β.δ. 6/08-02-1956 περί καθορισμού των Επαρχια-
κών Οδών των Νομών του κράτους (ΦΕΚ 47Α΄/1956) και 
την αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/266/09-03-1995 απόφαση ανακα-
τάταξης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου των νομών της 
χωράς (ΦΕΚ 293 Β΄/1995).

- Την αριθμ. 53/08-01-2018 απόφαση του Περιφερει-
άρχη Θεσσαλίας (ΦΕΚ ΑΑ και ΠΟ 15/01-02-2018) η οποία 
αφορά δέσμευση ζώνης διέλευσης οδού κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 3 του π.δ. 209/1998 «Λήψη μέτρων για την 
ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας» για την υλο-
ποίηση της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης οδοποιίας 
στο τμήμα Παράκαμψη Συκεώνας της Επ. Ο. Λάρισας -
Καρδίτσας.

- Το 4823/οικ/25-09-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το οποίο 
γνωστοποιεί στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καρδίτσας την έναρξη διαδι-
κασίας χαρακτηρισμού της νέας χάραξης της Παράκαμ-
ψης Συκεώνα μήκους 4,5χλμ.

- Το γεγονός ότι το οδικό τμήμα μήκους 4,5 χλμ απο-
τελεί παράκαμψη του οικισμού Συκεώνα και εντάσσεται 
στο πρωτεύων επαρχιακό οδικό δίκτυο ως βελτίωση των 
τμημάτων των επαρχιακών οδών με αριθμό 28 «Λάρισα -
Μαυροβούνι προς Κοτσερή και Καρδίτσα» του νομού Λά-
ρισας και με αριθμό 17 «Δέλτα Αγ. Θεοδώρων - Κατσαρή, 
προς Λάρισα, από 8ο χλμ. Ε.Ο. Καρδίτσας - Ματαράγκα 
και μέσω Αστριτσίου - Ερμήτσι - Ιτέας - Συκεών - Πέτρι-
νο») του νομού Καρδίτσας, αποφασίζουμε:

1. Χαρακτηρίζουμε, ως βελτιούμενα τα οδικά τμήματα 
συναρμογής με τις υφιστάμενες επαρχιακές οδούς στην 
αρχή της οδοποιίας στην Χ.Θ. 3+166,92 η οποία τοποθε-
τείται 900 μ. δυτικά της υφιστάμενης γέφυρας του πο-
ταμού Ενιπέα και στο τέλος, στη Χ.Θ 7+640, (έξοδος της 
αρτηρίας προς Συκεώνα με την κατασκευή του παράπλευ-
ρου οδικού δικτύου) της νέας παράκαμψης Συκεώνα του 
Επαρχιακού οδικού δικτύου του νομού Καρδίτσας, όπως 
αυτό φαίνεται στο παραπάνω κτηματολογικό διάγραμμα.

2. Διαπιστώνουμε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 653/1977 (Α΄ 214) όπως 
συμπληρώθηκε και ισχύει με το ν. 947/1997 (Α΄ 169) και 
ιδίως το άρθρο 62, παρ. 9 και 10, στα ακίνητα που περι-
λαμβάνονται στο κτηματολογικό διάγραμμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Οκτωβρίου 2018

Με εντολή Υπουργού 
Η Διευθύντρια

ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ   
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 Αριθμ. απόφ.  273/2018 (3)
Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων 

για την κατασκευή του δημοσίου έργου «Κατα-

σκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας τμή-

ματος του ρέματος Ξερέα Δήμου Κρωπίας Αττικής.

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 3η/04-10-2018 θέμα 10ο)

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/
07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/
27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 
(ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργα-
νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 
και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/
06-02-2001) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσε-
ων Ακινήτων» όπως συμπληρώθηκε ή τροποποιήθη-
κε με τους ν. 2985/2002, ν. 3175/2005, ν. 4070/2012, 
ν. 4146/2013, ν. 4122/2013, Ν. 4313/2014, ν. 4364/2016 
και ν. 4512/2018, ιδίως το άρθρο 1.

4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/
08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ).

5. Την αριθμ. 10 της 24-8-2018 ειδική πράξη του 
υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 155/τ.Α΄/27-8-2018) για 
την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α 
του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως με τις διατάξεις 
του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ 13/τ.Α΄/05-02-2016), και παροχή 
εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη 
απαλλοτριώσεων, όπου περιλαμβάνεται και το έργο: 
«Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας τμήματος του ρέ-
ματος Ξερέα Δήμου Κρωπίας Αττικής».

6. Τη με αριθμ. οικ. 12496/19-01-2017 απόφαση Πε-
ριφερειάρχη Αττικής, περί τοποθέτησης Αναπληρωτή 
Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων στην Περι-
φερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.A.A.).

7. Το με αριθμ. Δ.Υ./09-10-2017 έγγραφο του Διευ-
θυντή Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α. περί αναπλήρωσης 
Προϊσταμένου Τμήματος Οδοποιίας και Μηχανημάτων 
Έργου της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. σύμφωνα με το άρθρο 87,
παρ. 2 του ν. 3528/2007 υπαλληλικού κώδικα.

8. Η με αριθμ. Τ.Ε. 119416/3005/οικ/18-06-2018 ανα-
κοίνωση της προτεινόμενης αναγκαστικής απαλλοτρίω-
σης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής .

9. Τα με αριθμ. Τ.Ε. 120315/3038/οικ/19-06-2018 και 
Τ.Ε. 143350/3627/οικ/19.07.2018 έγγραφα της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής προς την 
Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών - Ανατ. Αττικής του Υπουρ-
γείου Οικονομικών για τη σύνταξη έκθεσης.

10. Το με αριθμ. Τ.Ε. 120327/3039/οικ/19-06-2018 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για τη σύνταξη 
έκθεσης.

11. Το με αριθμ. 2953/63796/03-08-2018 έγγραφο του 
Δασαρχείου Πεντέλης, με θέμα «Έκθεση ύπαρξης ή μη 
δικαιωμάτων του Δημοσίου σε έκταση υπό αναγκαστι-
κή απαλλοτρίωση για την κατασκευή έργου, στο Δήμο 
Κρωπίας».

12. Το με αριθμ. Τ.Ε. 120334/3040/οικ/19-06-2018 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής προς το Δήμο Κρωπίας με τίτλο «Γνωστοποίηση 
προτεινόμενης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και τοιχο-
κόλλησης ανακοίνωσης».

13. Το με αριθμ. 9591/22.06.2018 έγγραφο του Δήμου 
Κρωπίας με το οποίο απέστειλε στη Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής το αποδεικτικό τοιχο-
κόλλησης.

14. Το με αριθμ. Τ.Ε. 120275/3036/οικ/19-06-2018 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής προς την εφημερίδα «Ηχώ των Δημοπρασιών» 
για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της προτεινόμενης 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η οποία δημοσιεύθηκε 
στο φύλλο της 20-6-2018.

15. Τη με αριθμ. 159/2018 (ΑΔΑ: Ω9ΨΞΩΛ6-Κ64) από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας με 
την οποία εγκρίθηκαν τα Κτηματολογικά Διαγράμματα 
και οι Κτηματολογικοί Πίνακες των προς απαλλοτρίωση 
ακινήτων για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».

16. Τη με αριθμ. οικ. 138458/08-04-2009 κοινή υπουρ-
γική απόφαση που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. 
οικ. 103872/08-05-2008 Ε.Π.Ο. για το έργο «Μελέτη Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων για την οριοθέτηση (έργα 
διευθέτησης στα πλαίσια της οριοθέτησης) ρεμάτων 
του Δυτικού Τομέα περιοχής Αγίας Μαρίνας του Δήμου 
Κρωπίας», τη με αριθμ. 44944/2694/31-05-2018 υποβλη-
θείσα αίτηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής για την ανανέωση της Α.Ε.Π.Ο. του 
έργου του θέματος καθώς και τη σχετική αλληλογραφία.

17. Την πρόβλεψη για την κάλυψη του ποσού της 
απαλλοτρίωσης από τις δαπάνες του έργου σύμφωνα και 
με το Τεχνικό Δελτίο του Έργου (Ε.Π. Αττικής 2014 -2020).

18. Τη με αριθμ. Τ.Ε. 164452/4366/25-9-2018 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, 
αποφασίζει ομόφωνα:

Την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ 
του Ελληνικού Δημοσίου για λόγους δημόσιας ωφέλειας 
και ειδικότερα για την κατασκευή του δημοσίου έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», 
η οποία, κατ' εξουσιοδότηση του τρίτου άρθρου της 
αριθμ. 10 της 24-8-2018 ειδικής πράξης του υπουργικού 
συμβουλίου (ΠΥΣ) (ΦΕΚ 155/τ.Α΄/27-8-2018), υπάγεται 
στις προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 7Α του Κώ-
δικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως με τις διατάξεις του 
άρθρου 280 του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ 13/τ.Α΄/05-02-2016).
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Η προς απαλλοτρίωση έκταση απεικονίζεται στα εγκε-
κριμένα με την με αριθμ. 159/2018 (ΑΔΑ: Ω9ΨΞΩΛ6-
Κ64) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Κρωπίας, προσαρτημένα σε αυτή και θεωρημένα από 
τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, 
κτηματολογικά διαγράμματα και είναι συνολικού εμβα-
δού 13.022,15 τ.μ.

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαι-
ώματα κυριότητας οι αναγραφόμενοι στον εγκεκριμένο, 
με την με αριθμ. 159/2018 (ΑΔΑ: Ω9ΨΞΩΛ6-Κ64) από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας, 
προσαρτημένο σ' αυτή και θεωρημένο από τη Διεύθυν-
ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, κτηματο-
λογικό πίνακα.

Η απαλλοτρίωση έχει προεκτιμώμενη δαπάνη 
375.000€, η οποία προβλέπεται να καλυφθεί από τις 
δαπάνες του έργου σύμφωνα και με το Τεχνικό Δελτίο 
του Έργου (Ε.Π. Αττικής 2014 - 2020). Σε περίπτωση που 

υπερβεί το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί από δαπάνες της 
Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ 971205003.01.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφα-
σης αυτής, στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας 
εποπτείας ΟΤΑ (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για πα-
ράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις 227 του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-6-2010), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, και σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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