
                        
                            
                                                                          

               
                         
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα,        21-02-2018 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  

Αριθµ. Πρωτ.  Ο/1202 
                

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ & 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ   
& ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ    
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (α) 

          ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ταχ. ∆ιεύθυνση : Π. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 15  
T.K.                   : 176 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
Πληροφορίες     : κ. Χ. Μαρούδη  
Τηλέφωνο  : 210-90.94.552  
TELEFAX  : 210-92.42.807  
e-mail                : d12@ggde.gr  

  
           

    ΘΕΜΑ : Έγκριση του κτηµατολογίου της µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη κτηµατολογίου για την 

κατασκευή του οδικού άξονα ∆ράµας – Αµφίπολης στο τµήµα από χ.θ. 14+112,45 

έως χ.θ. 20+700 στην Π.Ε. Σερρών» ”. 

 
                  
 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: «Ο∆ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.» 

 

     Έχοντας υπόψη :    
 
1. Τις διατάξεις του Ν.2882/2001 “Περί Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων” (ΦΕΚ 17Α/6-2-

2001),όπως συµπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.653/1977 “Περί υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών 

κ.λπ.” (ΦΕΚ 214Α/5-8-1977), όπως συµπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 
3. Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 929/1979 “Περί εκτελέσεως του άρθρου 1 του Ν.653/1977” (ΦΕΚ 

259Α/26-11-1979). 
4. Τις διατάξεις των παραγρ. 9 και 10 του άρθρου 62 του Ν.947/1979 “Περί Οικιστικών περιοχών” 

(ΦΕΚ 169Α/26-7-1979) και το Ν.2052/92 (άρθρο 6,παράγρ. 14) “Μέτρα για την αντιµετώπιση 
του νέφους και πολεοδοµικές ρυθµίσεις” (ΦΕΚ 94Α/5-6-92) και την Εγκύκλιο ∆12/35572/23-7-
92 µε την οποία παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρµογή του Ν.2052/92. 

5.  Τις διατάξεις του Π.∆. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ 2016) περί Ανασύστασης και Μετονοµασίας 
Υπουργείων. 

6.   Τις διατάξεις του Π.∆. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄ 2016) περί διορισµού Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών.  

7.    Τις διατάξεις του Π.∆. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄ 2017) Οργανισµός του  Υπουργείου Υποδοµών 
και Μεταφορών                                                                                                 

8.   Την υπ’. αριθµ. οικ. 268/29-05-2017, ΦΕΚ 1911/01-06-2017 τ. Β’ Μεταβίβαση ∆ικαιώµατος 
υπογραφής «µε  εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού», κατά περίπτωση στους: Γενικό 
Γραµµατέα του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, Γενικό Γραµµατέα Υποδοµών και 
Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων,  Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και Προϊσταµένους 
Τµηµάτων του Υπουργείου, καθώς και στον Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ. 

9.  Την ∆12/30945/16-3-1989 (E30) Εγκύκλιο του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και ∆12/41778/20-12-
2010 (Ε24) Εγκύκλιο της Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.Ι. 

 
 

                                                                                           

 

 

ΑΔΑ: ΩΙ56465ΧΘΞ-Σ2Σ



 

 

                                                      

                                                                                                                                                 

                                                                                                                       

                                                                                              

       Και αφού είδαµε :                                                                                                                                                                      
1. Το µε αριθµ. πρωτ. ∆ΜΕΟ/οικ/4005/16-10-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μελετών Έργων 

Οδοποιΐας µε το οποίο υποβλήθηκε αρχικά το υπόψη κτηµατολόγιο. 
2. Τα µε αριθ. πρωτ. 5975/ΠΕ/30-03-2015 και Ο/2621/11-05-2015 έγγραφά µας µε τα οποία 

ζητήθηκε διαχωρισµός της µελέτης του κτηµατολογίου σε επιµέρους κτηµατολόγια και 
διόρθωσή τους. 

3. Τα από 20-03-2017 και 19-04-2017 e-mail  του αναδόχου µελετητή µε τα οποία µας 
υποβλήθηκε εκ νέου το κτηµατολόγιο. 

4. Τα µε αριθ. πρωτ. 2200/06-04-2017, 4858/24-07-2017 έγγραφά µας µε τα οποία ζητήθηκαν 
διορθώσεις και τα από 19-06-2017, 06-07-2017 και 05-10-2017 e-mail του αναδόχου µελετητή 
µε τα οποία µας υποβλήθηκε διορθωµένο το κτηµατολόγιο του θέµατος σύµφωνα µε τις 
παρατηρήσεις µας. 

5. Το µε αριθ. πρωτ. 6733/12-10-2017 έγγραφό µας µε το οποίο ζητήθηκαν ένα πρωτότυπο (1) 
και δώδεκα (12) αντίγραφα του υπόψη κτηµατολογίου. 

6. Το µε αριθµ. πρωτ. ∆ΟΥ/406/28-12-2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οδικών Υποδοµών µε το 
οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία µας το υπόψη κτηµατολόγιο θεωρηµένο µε ηµεροµηνία 
20/12/2017. 

                                                                                                                
                                                                                                                                            

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  

            Εγκρίνουµε το κτηµατολόγιο της µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη κτηµατολογίου για την 

κατασκευή του οδικού άξονα ∆ράµας – Αµφίπολης στο τµήµα από χ.θ. 14+112,45 έως χ.θ. 

20+700 στην Π.Ε. Σερρών», όπως συντάχθηκε από τον Μελετητή, ελέγχθηκε, διορθώθηκε και 
θεωρήθηκε από την ∆ιεύθυνση Οδικών Υποδοµών και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη ∆/νση 
µας, ως προς τους αναλογισµούς.          

 

                    
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :  

1. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

    Λ. Αλεξάνδρας 19                                                                                      ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ  
    101 78, Αθήνα                                                                                                   Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                              
   (µε ένα αντίγραφο κτηµ/γίου) 
 

2. Ο∆ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.      
    κ. Απόστολο Φράγκο 
    Εκπρόσωπο του Αναδόχου της µελέτης 

    Λ. Συγγρού 233                                                                                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ            

    171 71, Ν. Σµύρνη                                                                                                Π.Ε ΜΗΧ/ΚΩΝ µε Α′  βαθ.       
     
                                 
     
                              
                                                                                                             

   ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ :                                                      

     1. Τµ. α, β, γ 
     2. Χ. Α.                
     3. Φ. Μελέτης  
     4. κ. Μαρούδη Χ. 
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