
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1 Ειδοποίηση συμπληρωματικής παρακατάθεσης 
αποζημίωσης ακινήτων και δικηγορικής αμοιβής, 
για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν με την υπό 
στοιχεία Φ3010001/οικ.4072/03.08.2015 (ΑΑΠ 
171) απόφαση, για το έργο: «Κατασκευή του Νέου 
Αεροδρομίου Καστελίου Κρήτης και των οδικών 
συνδέσεων αυτού με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ και ειδικό-
τερα για το τμήμα με κωδικό τμήματος 1 (Σ1), του 
κυρίως έργου, στο Δ.Δ. Νιπιδιτού του Δήμου Μί-
νωα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρα-
κλείου».

2 Ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινή-
των που έχουν απαλλοτριωθεί με την υπό στοι-
χεία Δ25/5001103/οικ/2679/17.6.2020 (Δ’  406) 
απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για 
την κατασκευή του έργου: «Αρδευτικά Δίκτυα 
Πεδιάδας Φλώρινας, ζώνη πέριξ άξονα αγωγών 
προσαγωγής και λοιπών αγωγών άρδευσης και 
αποστραγγιστικών τάφρων, στην περιοχή των 
Δ.Δ Αρμενοχωρίου, Μεσονησίου, Περάσματος, 
Σκοπιάς και Τριποτάμου του Δήμου Φλώρινας της 
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας».

3 Ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακι-
νήτων, δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών 
εξόδων για ακίνητα που έχουν απαλλοτριω-
θεί με την υπό στοιχεία Δ25/Φ.ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ/
οικ/2636/16.06.2020 (Δ’  406) απόφαση της Προ-
ϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγρα-
φών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών, για το έργο: 
«Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων ευρύτερης 
περιοχής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης» στους 
Δήμους Αμπελοκήπων  - Μενεμένης (Δ.Ε. Μενε-
μένης), Κορδελιού  - Ευόσμου (Δ.Ε. Ελευθερίου  - 
Κορδελιού) και Δέλτα (Δ.Ε. Εχεδώρου, Δ.Κ. Καλο-
χωρίου) της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

4 Ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινή-
των και δικηγορικής αμοιβής, που έχουν απαλλο-
τριωθεί με την υπ’ αρ. 164/1-7-2020 απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας 
για την «Kατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστο-
ριάς - Πτολεμαΐδας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη - όρια 
Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα» και 
εντός των ορίων του Δήμου Καστοριάς, της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Καστοριάς και εντός των 
ορίων του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής 
Ενότητας Φλώρινας.

5 Πρόσκληση προς άγνωστους ιδιοκτήτες ακατοί-
κητου επικινδύνως ετοιμορρόπου παλαιού κτί-
σματος που βρίσκεται στο 273 οικόπεδο του 33 
Ο.Τ. Ξηροποτάμου του Δήμου Δράμας.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αριθμ. 386102 (1)
   Ειδοποίηση συμπληρωματικής παρακατάθεσης 

αποζημίωσης ακινήτων και δικηγορικής αμοι-

βής, για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν με 

την υπό στοιχεία Φ3010001/οικ.4072/03.08.2015 

(ΑΑΠ 171) απόφαση, για το έργο: «Κατασκευή 

του Νέου Αεροδρομίου Καστελίου Κρήτης και 

των οδικών συνδέσεων αυτού με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ 

και ειδικότερα για το τμήμα με κωδικό τμήματος 

1 (Σ1), του κυρίως έργου, στο Δ.Δ. Νιπιδιτού του 

Δήμου Μίνωα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενό-

τητας Ηρακλείου». 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλ-

λοτριώσεων (ν. 2882/2001, Α’ 17).
2. Τον ν.  4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-

σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δί-
καιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184).

3. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το άρθρο 3 του π.δ. 70/2015, (Α’ 114) περί της ανα-
σύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016, 
(Α’ 208) περί της μετονομασίας του Υπουργείου Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, σε Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών.

5. Το π.δ. 123/2017, «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

6. To π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

7. Tην υπ’ αρ. 49105/26.06.2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών, «Τοποθέτηση προϊστα-
μένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων 
και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών» και αφού είδαμε:

1. Την υπό στοιχεία Φ3010001/οικ.4072/03.08.2015 
(ΑΑΠ’ 171) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, με την 
οποία απαλλοτριώθηκαν τα ακίνητα που περιγράφονται 
στο θέμα.

2. Τον συμπληρωματικό πίνακα παρακατάθεσης απο-
ζημιώσεων με ημερομηνία 10.05.2022 που συντάχθηκε 
σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 163/2018 απόφασης του Μο-
νομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, ειδοποιούμε:

1. Τα πρόσωπα που έχουν ή αξιώνουν εμπράγματα 
δικαιώματα στα ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί με 
την απόφαση που αναφέρεται στο θέμα ότι, η αποζη-
μίωση των εκτάσεων και των επικειμένων τους όπως 
σημειώνονται στα σχετικά κτηματολόγια, έχει κατατε-
θεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών 
με την έκδοση του γραμματίου παρακαταθήκης Νο 
21295/23.11.2022 ποσού 2.295,00 ευρώ και του γραμ-
ματίου Νο 21297/23.11.2022 ποσού 255,00 € σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 7Α του ν. 2882/01 (Α’ 17).

Η αποζημίωση έχει κατατεθεί υπέρ των φερόμενων 
ως ιδιοκτητών κατά τις ενδείξεις των σχετικών κτηματο-
λογίων σε συνδυασμό με τις ενδείξεις της καθοριστικής 
των αποζημιώσεων απόφασης και θα καταβληθεί στα 
πρόσωπα που θα αναγνωριστούν δικαιούχοι με δικα-
στική απόφαση.

2. Τους δικηγόρους που παραστάθηκαν υπέρ των 
προσώπων που έχουν ή αξιώνουν εμπράγματα δικαι-
ώματα στα ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί με την 
απόφαση που αναφέρεται στο θέμα, ότι η αμοιβή τους 
έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
Αθηνών με την έκδοση του γραμματίου παρακαταθή-
κης Νο 21296/23.11.22 ποσού 28,46 €. Η παρακατάθεση 
της αποζημίωσης έγινε υπέρ του δικηγορικού συλλόγου 
Ηρακλείου και θα καταβληθεί στους πληρεξούσιους δι-
κηγόρους των ιδιοκτητών των ακινήτων.

Η ειδοποίηση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 6 Δεκεμβρίου 2022

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΓΛΑ 

   Αριθμ. 382225 (2)
Ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακι-

νήτων που έχουν απαλλοτριωθεί με την υπό στοι-

χεία Δ25/5001103/οικ/2679/17.6.2020 (Δ’ 406) 

απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 

Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσε-

ων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 

για την κατασκευή του έργου: «Αρδευτικά Δίκτυα 

Πεδιάδας Φλώρινας, ζώνη πέριξ άξονα αγωγών 

προσαγωγής και λοιπών αγωγών άρδευσης και 

αποστραγγιστικών τάφρων, στην περιοχή των 

Δ.Δ Αρμενοχωρίου, Μεσονησίου, Περάσματος, 

Σκοπιάς και Τριποτάμου του Δήμου Φλώρινας 

της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας».

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλ-

λοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001, Α’ 17).
2. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-

μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

3. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το άρθρο 3 του π. δ. 70/2015 (Α’ 114) περί της ανα-
σύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του π. δ. 123/2016 
(Α’ 208) περί της μετονομασίας του Υπουργείου Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, σε Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών.

5. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

6. To π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

7. Την υπ’ αρ. 49105/26.06.2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτηση προϊστα-
μένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώ-
ων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών» και αφού είδαμε:

1. Την υπό στοιχεία Δ25/5001103/οικ/2679/17.6.2020 
(Δ’ 406) απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυν-
σης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία 
απαλλοτριώθηκαν τα ακίνητα που περιγράφονται στο 
θέμα.

2. Τον πίνακα παρακατάθεσης αποζημιώσεων με ημε-
ρομηνία 07.04.2022, όπως έχει συνταχθεί σε εκτέλεση 
της υπ’ αρ. 57/2021 απόφασης του Μονομελούς Εφε-
τείου Δυτικής Μακεδονίας (Διαδικασία του άρθρου 7Α), 
ειδοποιούμε:
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Τα πρόσωπα, που έχουν ή αξιώνουν εμπράγματα δι-
καιώματα στα ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί με την 
απόφαση που αναφέρεται στο θέμα, ότι η αποζημίωση 
των εκτάσεων και των επικειμένων τους, όπως σημειώνο-
νται στα σχετικά κτηματολόγια, έχει κατατεθεί στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών με την έκδοση του 
γραμματίου παρακαταθήκης Νο 21265/10.11.2022, πο-
σού 342.099,14 € σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
7Α του ν. 2882/2001 (Α’ 17).

Η αποζημίωση έχει κατατεθεί υπέρ των φερόμενων 
ως ιδιοκτητών κατά τις ενδείξεις των σχετικών κτηματο-
λογίων σε συνδυασμό με τις ενδείξεις της καθοριστικής 
των αποζημιώσεων απόφασης και θα καταβληθεί στα 
πρόσωπα που θα αναγνωριστούν δικαιούχοι με δικα-
στική απόφαση.

Η ειδοποίηση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 29 Νοεμβρίου 2022

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΓΛΑ

Ι   

 Αριθμ. 375463 (3)
Ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης 

ακινήτων, δικηγορικής αμοιβής και δικαστι-

κών εξόδων για ακίνητα που έχουν απαλλοτρι-

ωθεί με την υπό στοιχεία Δ25/Φ.ΛΑΧΑΝΑΓΟ-

ΡΑ/οικ/2636/16.06.2020 (Δ’ 406) απόφαση της 

Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδι-

αγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για το 

έργο: «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων ευ-

ρύτερης περιοχής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης» 

στους Δήμους Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Δ.Ε. 

Μενεμένης), Κορδελιού - Ευόσμου (Δ.Ε. Ελευθε-

ρίου - Κορδελιού) και Δέλτα (Δ.Ε. Εχεδώρου, Δ.Κ. 

Καλοχωρίου) της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλ-

λοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001, Α’ 17).
2. Τον ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-

μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

3. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το άρθρο 3 του π. δ. 70/2015 (Α’ 114) περί της ανα-
σύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του π. δ. 123/2016 
(Α’ 208) περί της μετονομασίας του Υπουργείου Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, σε Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών.

5. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

6. To π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

7. Την υπ’ αρ. 49105/26.06.2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτηση προϊστα-
μένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώ-
ων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών»

και αφού είδαμε:
1. Την υπό στοιχεία Δ25/Φ.ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ/οικ/2636/

16.06.2020 (Δ’ 406) απόφαση της Προϊσταμένης της Γε-
νικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλ-
λοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
με την οποία απαλλοτριώθηκαν τα ακίνητα που περιγρά-
φονται στο θέμα.

2. Τον πίνακα παρακατάθεσης αποζημιώσεων με ημε-
ρομηνία 15.6.2022, όπως έχει συνταχθεί σε εκτέλεση της 
υπ’ αρ. 1816/2021 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου 
Θεσσαλονίκης (Διαδικασία του άρθρου 7Α), ειδοποιούμε:

1. Τα πρόσωπα, που έχουν ή αξιώνουν εμπράγματα 
δικαιώματα στα ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί με 
την απόφαση που αναφέρεται στο θέμα, ότι η αποζη-
μίωση των εκτάσεων και των επικειμένων τους, όπως 
σημειώνονται στα σχετικά κτηματολόγια, έχει κατα-
τεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθη-
νών με την έκδοση του γραμματίου παρακαταθήκης 
Νο 21277/16.11.2022, ποσού 277.929,47 ευρώ και του 
γραμματίου παρακαταθήκης Νο 21278/16.11.2022 πο-
σού 119.112,63 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α’ 17).

Η αποζημίωση έχει κατατεθεί υπέρ των φερόμενων 
ως ιδιοκτητών κατά τις ενδείξεις των σχετικών κτηματο-
λογίων σε συνδυασμό με τις ενδείξεις της καθοριστικής 
των αποζημιώσεων απόφασης και θα καταβληθεί στα 
πρόσωπα που θα αναγνωριστούν δικαιούχοι με δικα-
στική απόφαση.

2. Τους δικηγόρους, που παραστάθηκαν υπέρ των προ-
σώπων που έχουν ή αξιώνουν εμπράγματα δικαιώματα 
στα ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί με την απόφαση 
που αναφέρεται στο θέμα, ότι η αμοιβή και τα έξοδά 
τους έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων Αθηνών με την έκδοση του γραμματίου παρα-
καταθήκης Νο 21279/16.11.2022, ποσού 5.665,94 ευρώ. 
Η παρακατάθεση της αποζημίωσης έγινε υπέρ του δι-
κηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης και θα καταβληθεί 
στους πληρεξούσιους δικηγόρους των ιδιοκτητών των 
ακινήτων.

Η ειδοποίηση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 25 Νοεμβρίου 2022

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΓΛΑ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ13004 Τεύχος Δ’ 988/21.12.2022

    Αριθμ. οικ. 191294 (4)
Ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακι-

νήτων και δικηγορικής αμοιβής, που έχουν απαλ-

λοτριωθεί με την υπ’ αρ. 164/1-7-2020 απόφαση 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακε-

δονίας για την «Kατασκευή Επαρχιακής Οδού 

Καστοριάς - Πτολεμαΐδας: Τμήμα ρέμα Κώτου-

ρη - όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλει-

σούρα» και εντός των ορίων του Δήμου Καστο-

ριάς, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και 

εντός των ορίων του Δήμου Αμυνταίου, της Πε-

ριφερειακής Ενότητας Φλώρινας. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 7 και 8 του ν. 2882/2001, «Κώδικας Ανα-

γκαστικών Απαλλοτριώσεων» (Α’ 17)
2. Τον ν. 3861/2010, “Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις” 
(Α’ 112).

3. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

4. Το π.δ. 146/2010 με θέμα Οργανισμός της Περιφέ-
ρειας Δυτικής Μακεδονίας (Α’ 239).

5. Την υπ’ αρ. 6405/19-1-2022 (Β’ 563) απόφαση έγκρι-
σης του οργανισμού Π.Δ.Μ. του συντονιστή Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.

6. Την υπ’ αρ. 88354/26-6-2020 απόφαση της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς με την οποία 
εγκρίθηκαν τα από 26-6-2020 Κτηματολογικά Διαγράμ-
ματα και οι Κτηματολογικοί Πίνακες.

7. Την υπ’ αρ.164/1-7-2020 απόφαση (Δ’ 403) του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας), με την 
οποία απαλλοτριώθηκαν τα ακίνητα που περιγράφονται 
στο θέμα.

8. Τους πίνακες παρακατάθεσης (Καστοριάς και Φλώρι-
νας) των αποζημιώσεων κατά ιδιοκτησία με ημερομηνία 
12.07.2022 όπως έχει συνταχθεί σε εκτέλεση της 42/2022 
Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδο-
νίας (διαδικασία του άρθρου 7Α).

9. Το υπ’ αρ. 3452/29.11.2022 έγγραφο του Περιφε-
ρειακού Ταμείου Ανάπτυξης προς την Υπηρεσία μας, με 
το οποίο μας στάλθηκαν τα τρία γραμμάτια σύστασης 
παρακαταθήκης, ειδοποιούμε:

1) Τα πρόσωπα που έχουν ή αξιώνουν εμπράγματα 
δικαιώματα στα ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί με 
την απόφαση που αναφέρεται στο θέμα, ότι η αποζημί-
ωση τους έχει κατατεθεί στο Γραφείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων Καστοριάς - Άργους Ορεστικού (για τους 
δικαιούχους Δήμου Καστοριάς) και Φλώρινας - Αμυ-
νταίου (για τους δικαιούχους Δήμου Αμυνταίου με την 
έκδοση των γραμματίων παρακαταθήκης: Νο: 3529/

29-11-2022 ποσού 38.017,54 €, Νο: 3503/28-11-2022 πο-
σού 48.232,95 € σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
7Α του ν. 2882/2001 (Α’17). Η αποζημίωση έχει κατατεθεί 
υπέρ των φερόμενων ως ιδιοκτητών κατά τις ενδείξεις 
των σχετικών κτηματολογίων σε συνδυασμό με τις εν-
δείξεις της καθοριστικής των αποζημιώσεων Απόφασης 
και θα καταβληθεί στα πρόσωπα που θα αναγνωρισθούν 
δικαιούχοι με Δικαστική Απόφαση.

2) Τους δικηγόρους που παραστάθηκαν υπέρ των 
προσώπων που έχουν ή αξιώνουν εμπράγματα δικαι-
ώματα στα ακίνητα, που έχουν απαλλοτριωθεί με την 
απόφαση που αναφέρεται στο θέμα, ότι η αμοιβή και τα 
έξοδά τους έχουν κατατεθεί στο Γραφείο Παρακαταθη-
κών και Δανείων Φλώρινας - Αμυνταίου, με την έκδοση 
του γραμματίου παρακαταθήκης Νο: 3502/28-11-2022 
ποσού 553,72 €. Η παρακατάθεση της αποζημίωσης 
έγινε υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας και 
θα καταβληθεί στους πληρεξούσιους δικηγόρους των 
ιδιοκτητών των ακινήτων.

Η ειδοποίηση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Καστοριά, 5 Δεκεμβρίου 2022

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΤΣΑΚΟΣ

Ι 

(5)
   Πρόσκληση προς άγνωστους ιδιοκτήτες ακατοί-

κητου επικινδύνως ετοιμορρόπου παλαιού κτί-

σματος που βρίσκεται στο 273 οικόπεδο του 33 

Ο.Τ. Ξηροποτάμου του Δήμου Δράμας.

  ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

  Καλούνται οι άγνωστοι ιδιοκτήτες, αγνώστου διαμο-
νής, του ακατοίκητου επικινδύνως ετοιμορρόπου παλαι-
ού κτίσματος που βρίσκεται στο 273 οικόπεδο του 33 
Ο.Τ. Ξηροποτάμου του Δήμου Δράμας, ή οποιοσδήποτε 
πληρεξούσιος ή αντιπρόσωπος ή συγγενής αυτών, σε 
εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 29400/30-11-43 
(Β’ 218) απόφασης Υπουργού Συγκοινωνιών να προ-
σέλθουν στα γραφεία της Διεύθυνσης Δόμησης του 
Δήμου Δράμας (Διοικητήριο 5ος όροφος, τηλέφωνο 
2521351513 κα Ελματζόγλου), προκειμένου να λάβουν 
γνώση της υπ’ αρ. 4595/21/17-06-2022 Έκθεσης Ελέγχου 
Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Οικοδομής της Τριμελούς 
επιτροπής του άρθρου 428 του ΚΒΠΝ, που αφορά το 
συγκεκριμένο ακίνητο.

Η ως άνω έκθεση απεστάλη στο Δήμαρχο Δράμας, 
κοινοποιήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Δράμας και τοι-
χοκολλήθηκε στο ακίνητο.

  Δράμα, 2 Δεκεμβρίου 2022

Ο Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΡΓΑΣ   
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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