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ΘΕΜΑ : Δημοσιοποίηση προτεινόμενης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που 
απαιτούνται για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων 
Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου Α΄ Φάση Ν. 
Αιτωλοακαρνανίας» στην Δ.Κ. Αμφιλοχίας (τμήμα βορειοδυτικά ρέματος 
Μποτόκου), στη Δ.Ε. Αμφιλοχίας, του Δήμου Αμφιλοχίας στην Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας.

Η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
στα πλαίσια εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Έργων αρμοδιότητας της 
και του Ταμείου Ανάκαμψης
                                                                       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ότι προτίθεται να προβεί άμεσα στην αναγκαστική απαλλοτρίωση των 
ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας 
και Βάλτου Α΄ Φάση Ν. Αιτωλοακαρνανίας» (τμήμα βορειοδυτικά ρέματος 
Μποτόκου), στη Δ.Ε. Αμφιλοχίας, του Δήμου Αμφιλοχίας στην Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας και εικονίζονται στον κτηματολογικό πίνακα και διάγραμμα  
που θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του αντίστοιχου Δήμου και για 
τους λόγους αυτούς

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες των ακινήτων που προτείνεται η 
απαλλοτρίωσή τους, για λόγους δημόσιας ωφέλειας για τα ακόλουθα:
α. Να υποβάλλουν αίτηση/δήλωση στην Δ/νση Απαλλοτριώσεων, 

Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών – Λεωφ. Κηφισίας 39 Μαρούσι Αττικής ΤΚ 151 23, ότι 
επιθυμούν την ελεύθερη εξαγορά των ακινήτων τους από το Δημόσιο με 
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τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 
2 του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ Α’ 17), όπως έχει τροποποιηθεί και  
προσκομίζοντας τους τίτλους ιδιοκτησίας τους. 

     Επισημαίνεται ότι οι τυχόν υποβληθείσες αιτήσεις/δηλώσεις θα εξεταστούν 
μετά την έγκριση του κτηματολογικού πίνακα και διαγράμματος.

β. Να εκφράσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους για την προτεινόμενη 
απαλλοτρίωση των ακινήτων τους ή να υποδείξουν, τεκμηριωμένα, άλλο 
ακίνητο για την ικανοποίηση δημόσιας ωφέλειας και του γενικού δημόσιου 
συμφέροντος.

γ. Να προβούν στον έλεγχο της ορθότητας και πληρότητας του οικείου 
κτηματολογίου, ώστε το συντομότερο δυνατό να υποβάλλουν ένσταση για 
διόρθωση/συμπλήρωση, εφόσον απαιτείται, προκειμένου να αποφευχθούν 
προσκόμματα στην εξέλιξη της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης που 
ενδεχομένως επιφέρουν σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάληψη των 
οφειλόμενων αποζημιώσεων και την αντικατάσταση των απαλλοτριωμένων 
ακινήτων τους.

         Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.
2.
 

Γενικό Διευθυντή ΥΛΙΚΥ
Δ/νση Απαλλοτριώσεων/ΥΠ.Υ.ΜΕ. 

      ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ
   ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α΄β.
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