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της ΠΣΕ)

ΘΕΜΑ: Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων

ΣΧΕΤ: 1. Το αριθμ. οικ.18175/538/23-01-2018 έγγραφό μας
2. Η από 23-01-2018 ανακοίνωσή μας

Σε συνέχεια του παραπάνω (1) σχετικού εγγράφου μας, με το οποίο σας στείλαμε
κτηματολογικά διαγράμματα και κτηματολογικούς πίνακες που αφορούν απαλλοτρίωση στην
κτηματική περιφέρεια του Δήμoυ Λοκρών επί της επαρχιακής οδού Αταλάντη - ΠΑΘΕ -
Σκάλα Αταλάντης, σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται έως 31-03-2018 η προθεσμία για την
προσκόμιση τίτλων ιδιοκτησίας, εκ μέρους των εικαζόμενων ιδιοκτητών, στη Διεύθυνση
Τεχνικών έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2, 351 32 Λαμία – κα. Κατερίνα
Κριτσόβα τηλ. 22313-52678) ή στο Δήμο Λοκρών,

Η συνημμένη ανακοίνωση για την ως άνω αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.pste.gov.gr στην επιλογή «Ενημέρωση → Ανακοινώσεις»
και θα τοιχοκολληθεί στο Δήμο σας.

Παρακαλούμε να μας υποβάλετε το πρακτικό τοιχοκόλλησης όπως αυτό συντάσσεται με
βάση το άρθρο 3 παρ. 5 του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/2001/τ.Α’) «Κώδικας Αναγκαστικών
Απαλλοτριώσεων»

Συνημμένα Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ανακοίνωση

Εσωτ. Διανομή
1. Τμ. Μελετών & Ω.Ε. ΣΠΥΡΊΔΩΝ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ
2. Φ. 222Μ Πολιτικός Μηχανικός
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πρόκειται να προβεί σε αναγκαστική απαλλοτρίωση
ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2882/2001 (ΦΕΚ 17/2001 τ.Α) «Κώδικας
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων».
Τα ακίνητα που πρόκειται να απαλλοτριωθούν ευρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια του

Δήμου Λοκρών, επί της επαρχιακής οδού Αταλάντη - ΠΑΘΕ - Σκάλα Αταλάντης και φαίνονται
στα αντίστοιχα κτηματολογικά διαγράμματα και κτηματολογικούς πίνακες που συντάχθηκαν
από τα συμπράττοντα γραφεία μελετών : Κ. ΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. –
ΡΑΜΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΔΑΜΑΛΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ – ΚΡΑΣΣΑΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης «Βελτίωση της επαρχιακής οδού
Αταλάντη – ΠΑΘΕ – Σκάλα Αταλάντης»..
Η απαλλοτρίωση αυτή είναι αναγκαία για την βελτίωση της υφισταμένης οδού Αταλάντη –

ΠΑΘΕ της οδικής σύνδεσης Αταλάντη – ΠΑΘΕ – Σκάλα Αταλάντης του Νομού Φθιώτιδας. Η
έκταση που απαλλοτριώνεται βρίσκεται εκατέρωθεν του υφιστάμενου άξονα της οδού.
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί συνέχεια της από 23-01-2018 ανακοίνωσης της

ΔΤΕ/ΠΣΕ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
www.pste.gov.gr στην επιλογή «Ενημέρωση → Ανακοινώσεις» και θα τοιχοκολληθεί στο
Δήμο Λοκρών, στον οποίο έχουν ήδη σταλεί μία σειρά κτηματολογικών διαγραμμάτων και
κτηματολογικών πινάκων για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, οι οποίοι
παράλληλα καλούνται να προσκομίσουν τίτλους ιδιοκτησίας στη Διεύθυνση Τεχνικών έργων
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2, 351 32 Λαμία – κα. Κατερίνα Κριτσόβα τηλ.
22313-52678) ή στο Δήμο Λοκρών έως και 31-03-2018.
Σύμφωνα με τις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 16 του Ν.2882/2001 σε περίπτωση που ο

εικαζόμενος ιδιοκτήτης ή κάθε ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι το διάγραμμα και ο πίνακας είναι
εσφαλμένα, μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν τη διόρθωση ή συμπλήρωση. Η αίτηση
αυτή μπορεί να υποβάλλεται από την επομένη της κήρυξης της αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης, στην αρχή που κήρυξε την αναγκαστική απαλλοτρίωση και εξετάζεται από
την αρχή που συνέταξε ή κύρωσε το διάγραμμα και τον πίνακα. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, η
αρχή που κήρυξε την αναγκαστική απαλλοτρίωση προβαίνει στην αντίστοιχη διόρθωση ή
συμπλήρωση.

Λαμία 16-02-2018
Ο Αν. Προϊστάμενος ΔΤΕ/ΠΣΕ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός
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