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 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

                                                                                          

AΠΟΠΑΜΑ 

ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΣΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 6/2021  ΤΝΔΓΡΗΑΖ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΠΟΛΖ 

  ΣΖ 29
ηρ

 
 
ΜΑΡΣΗΟΤ 2021    

 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ  74/2021   

 

ΘΔΜΑ: Κήπςξη αναγκαζηικήρ απαλλοηπίυζηρ, για λόγοςρ δημοζίαρ υθέλειαρ, 

με ηιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 211 & 212 ηος ν. 3463/2006 “Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων” για ηην απόκηηζη ηηρ αναγκαίαρ έκηαζηρ, ζςνολικού εμβαδού 

5.654,54 η.μ, πποκειμένος να καηαζκεςαζηεί ηο έπγο "Γιαπλάηςνζη οδού 

Καπαφζκάκη ππορ Πανεπιζηήμιο Πελ/ζος", ζηην εκηόρ ζσεδίος πεπιοσή ηος 

Γήμος Σπίποληρ».  

 

 ηελ Σξίπνιε ζήκεξα  ζηηο 29
 
Μαξηίνπ 2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 20.00΄ 

ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο ζπλήιζε ζε πλεδξίαζε, χζηεξα απφ 

ηελ αξ. πξση. 7628/24-3-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θ. Παλαγνπνχινπ Γεσξγίαο, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχηεθε 

λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν.4555/2018.  

  Ζ  πλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηειεδηάζθεςε ζε εθαξκνγή ηνπ αξ. 

ΓΗΓΑΓ/Φ.69/133/νηθ. 20764 εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

 Παξψλ ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ ν  Γήκαξρνο θ. Σδηνχκεο Κσλζηαληίλνο.      

Απφ ηελ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ δηαπηζηψζεθε πσο ππήξρε λφκηκε 

απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν 41 κειψλ ζπκκεηείραλ  36  θαη νλνκαζηηθά νη:  

 
1. Παλαγνπνχινπ Γεσξγία (Πξφεδξνο Γ..) 
2. Φπρνγπηφο Βαζίιεηνο (Αληηπξφεδξνο Γ.) 

3. Καξαιήο Θεφδσξνο (Γξακκαηέαο Γ.) 

4. Υαηδφπνπινο ηέθαλνο 
5. Κνχξνο Ζιίαο 

6. Λαγφο Γεψξγηνο 

7. Μαθαξνχλεο Γεκήηξηνο 
8. πειηφπνπινο Γεψξγηνο 

9. Καλειιφπνπινο Αιέμαλδξνο 
10. Οηθνλνκφπνπινο Γεψξγηνο  

11. Αιεμάθεο Βαζίιεηνο 

12. Καξνχληδνπ Διέλε  

13. Παπαδάηνο Ησάλλεο 

14. κπξληψηεο Ησάλλεο 

15. Σαζηγηαλλάθεο Γεκήηξηνο 
16. Εακπαζά Υξηζηίλα 

17. Παξαζθεπφπνπινο Ησάλλεο 

18. Κνπθάθεο ηαχξνο 
19. Μπνπξηζνπθιήο Αγακέκλσλ 

 

 

20. ακπξάθνο Ησάλλεο 
21. Κνζθηλάο Παλαγηψηεο 

22. Σξίθνιαο Κσλζηαληίλνο 

23. Παπαδεκεηξίνπ σηήξηνο 
24. Καξψλεο Γεψξγηνο 

25. Μπξαθνπκάηζνπ Θενδψξα 

26. Γεσξγαλφπνπινο Νηθφιανο 
27. Κακππιαπθάο Παλαγηψηεο 

28. Σζηακνχινο Νηθφιανο 
29. Σζακνχινο Εαραξίαο 

30. Μαξθφπνπινο Γεψξγηνο 

31. Φαρνχξη Ηκπξαρήκ 

32. Παξαζθεπνπνχινπ – 

Καιαζνχληα Βαζηιηθή 

33. Καηζαθάλαο Κσλζηαληίλνο  
34. Σζαληήια Κσλζηαληίλα 

35. Βφζλνο Γεκήηξηνο 

36. Γνχξγαξεο Δπάγγεινο 

Ελληνική   
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Απνπζίαδαλ νη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.: 1. Σζαγθαξέιεο Αληψληνο, 2. ηακάηεο 

Υαξάιακπνο, 3. Κνζθηλάο Γεκήηξηνο, 4. Νηθήηαο Δπάγγεινο θαη 5. Λνπκπαξδηάο 

ηπιηαλφο, αλ θαη είραλ πξνζθιεζεί λφκηκα. 

   

ηε πλεδξίαζε ζπκκεηείρε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο θ. 

Κσζηφπνπινο Βαζίιεηνο, ν νπνίνο είρε πξνζθιεζεί λφκηκα γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

 

ηε πλεδξίαζε ζπκκεηείρε ε Γεκνηηθή ππάιιεινο θ. Καηζαθνχξνπ Υέξηεη, 

ππεχζπλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.  

 

Απφ ηε πλεδξίαζε απνπζίαδαλ νη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ: Σξίπνιεο θ. 

Παξάζρνο Παλαγηψηεο,  Πεξζσξίνπ θ. Γαιηψηνο Παλαγηψηεο, Νεζηάλεο θ. πέληδνο 

Βαζίιεηνο, Μαγνχιαο θ. ηάλλαο Γεψξγηνο θαη Καξδαξά θ. Ρνχκπνο Γεψξγηνο, αλ 

θαη είραλ θιεζεί λφκηκα.  

 

                 

Ζ  Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Παλαγνπνχινπ Γεσξγία έδσζε ην ιφγν 

ζηνλ Γήκαξρν θ. Σδηνχκε Κσλζηαληίλν ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ αθφινπζε εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Tερληθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη Τπεξεζίαο Γφκεζεο κε ζέκα «Κήξπμε αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο, 

γηα ιφγνπο δεκνζίαο σθέιεηαο, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 211 & 212 ηνπ λ. 

3463/2006 “Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ” γηα ηελ απφθηεζε ηεο αλαγθαίαο 

έθηαζεο, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 5.654,54 η.κ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζηεί ην έξγν 

"Γηαπιάηπλζε νδνχ Καξατζθάθε πξνο Παλεπηζηήκην Πει/ζνπ", ζηελ εθηφο ζρεδίνπ 

πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο»:  
 

Α) Έσονηαρ ςπότη 

1.Σν λ. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχεη θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 211, ζχκθσλα κε ην νπνίν: 

«Δπηηξέπεηαη λα απαιινηξησζνχλ αλαγθαζηηθά ππέξ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, γηα 

ιφγνπο δεκφζηαο σθέιεηαο, αζηηθά ή αγξνηηθά αθίλεηα ή λα ζπζηαζεί δνπιεία εηο 

βάξνο ηνπο γηα ηε δηάλνημε, ηε δηεχξπλζε, ηε δηακφξθσζε θαη ηελ θαηαζθεπή 

δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ νδψλ, θαζψο θαη νδψλ πνπ ζπλδένπλ έλαλ Γήκν ή κία 

Κνηλφηεηα κε εζληθή ή επαξρηαθή νδφ θαη ζπλαθψλ ηερληθψλ έξγσλ»  

θαζψο θαη ην άξζξν 212, ζην νπνίν νξίδεηαη φηη: 

«1. Η θήξπμε ηεο απαιινηξίσζεο ή ε ζχζηαζε δνπιείαο αθηλήηνπ, πνπ βξίζθεηαη κέζα 

ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο, γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή 

θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ 

ησλ κειψλ ηνπ. 

2. Η απφθαζε απηή ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξέπεη λα πεξηέρεη επί 

πνηλή αθπξφηεηαο ζαθή πξνζδηνξηζκφ ηνπ αθηλήηνπ πνπ απαιινηξηψλεηαη ή ηνπ 

δηθαηψκαηνο δνπιείαο πνπ ζπληζηάηαη θαη ηεο δεκφζηαο σθέιεηαο, γηα ηελ νπνία 

γίλεηαη ε απαιινηξίσζε ή ε ζχζηαζε δνπιείαο. 

3. Γηα ηελ θήξπμε αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο αγξνηηθήο έθηαζεο απαηηείηαη επηπιένλ 

θαη γλψκε ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο Γεσξγίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ζηελ πεξηνρή ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε έθηαζε ή ην κεγαιχηεξν ηκήκα 

απηήο. Η αξλεηηθή γλψκε δελ παξαθσιχεη ηελ θήξπμε ηεο απαιινηξίσζεο. Γηα ηελ 

θήξπμε αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο δαζηθήο έθηαζεο απαηηείηαη επηπιένλ θαη γλψκε 
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ηεο αξκφδηαο δαζηθήο ππεξεζίαο. Γηα ηε δηαηχπσζε γλψκεο ηάζζεηαη πξνζεζκία δχν 

(2) κελψλ απφ ηελ πεξηέιεπζε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ. Δάλ εθπλεχζεη άπξαθηε ε 

πξνζεζκία απηή, ε θήξπμε ηεο απαιινηξίσζεο ρσξεί λνκίκσο. Η ηήξεζε ησλ 

δηαηππψζεσλ απηήο ηεο παξαγξάθνπ παξαιείπεηαη, αλ ηα ζρεηηθά δεηήκαηα έρνπλ ήδε 

αξκνδίσο εμεηαζζεί ζην πιαίζην ηήξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ εδαθίνπ δ΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο. 

4. Γηα ηελ θήξπμε αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο απαηηείηαη, ζε θάζε πεξίπησζε, 

αλαθνίλσζε ηεο ππεξεζίαο πνπ πξνηείλεη ηελ απαιινηξίσζε, ζηελ νπνία λα 

αλαθέξεηαη ν ζθνπφο ηεο απαιινηξίσζεο θαη λα πξνζδηνξίδεηαη ε απαιινηξησηέα 

έθηαζε ή ε επξχηεξε πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη απηή. Με ηελ αλαθνίλσζε 

θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα πξνβνχλ ζε πξνζθνξά ή ππφδεημε θαηάιιεισλ γηα ην 

ζθνπφ ηεο απαιινηξίσζεο αθηλήησλ. Παξάιιεια γίλεηαη ηνηρνθφιιεζε ηεο 

αλαθνίλσζεο ζην θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο ζηελ πεξηθέξεηα ησλ 

νπνίσλ βξίζθνληαη ηα απαιινηξησηέα αθίλεηα. Γηα ηελ ηνηρνθφιιεζε ζπληάζζεηαη 

πξαθηηθφ απφ φξγαλν ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζηελ 

ππεξεζία πνπ εμέδσζε ηελ αλαθνίλσζε. Η δεκνζηνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο θαη ε 

ηνηρνθφιιεζε γίλνληαη έλαλ ηνπιάρηζηνλ κήλα πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο 

θήξπμεο ηεο απαιινηξίσζεο θαη ε ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη ηνλ ππφρξεν γηα ηελ 

θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο. 

5. Γηα λα εθδνζεί ε απφθαζε πνπ θεξχζζεη ηελ απαιινηξίσζε ή ζπληζηά ηε δνπιεία, 

απαηηνχληαη: 

α) θηεκαηνινγηθφ δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ηελ απαιινηξησηέα έθηαζε ή ηελ έθηαζε 

πνπ επηβαξχλεηαη κε ηε δνπιεία, θαζψο θαη ηηο επί κέξνπο ηδηνθηεζίεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ, 

β) θηεκαηνινγηθφο πίλαθαο, ζηνλ νπνίν εκθαίλνληαη νη εηθαδφκελνη ηδηνθηήηεο ησλ 

αθηλήησλ, ην εκβαδφλ θάζε αθηλήηνπ θαη ηα θχξηα πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ησλ 

θαηαζθεπψλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηφ θαη ησλ ινηπψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ, θαζψο θαη ν 

ραξαθηεξηζκφο ηεο έθηαζεο, 

γ) κειέηε ή πξνκειέηε ή πξνθαηαξθηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ πνπ ηπρφλ πξφθεηηαη λα 

εθηειεζηεί, 

δ) ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε ρσξνζέηεζε ηνπ έξγνπ, πνπ πξνβιέπνληαη ζε θάζε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απφ ηνπο λφκνπο 1650/1986 (ΦΔΚ160 Α΄) θαη 3010/2002 

(ΦΔΚ 91 Α΄) θαη ηηο ππ΄ αξηζκ. 69269/5387/25.10.1990 (ΦΔΚ 678 Β΄) θαη Η.Π. 

15393/2332/5.8.2002 (ΦΔΚ 1022 Β΄) θνηλέο απνθάζεηο, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ, 

εθφζνλ ην έξγν γηα ην νπνίν ζα θεξπρζεί απαιινηξίσζε πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ 

αλαθεξφκελσλ ζηηο δηαηάμεηο απηέο, 

ε) βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο, ην χςνο ηεο δαπάλεο 

θαη ηνλ ηξφπν θάιπςήο ηεο, κε κλεία ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα θαη θσδηθνχ αξηζκνχ 

εμφδνπ ηνπ νηθείνπ πξνυπνινγηζκνχ, απφ ηελ εγγεγξακκέλε πίζησζε ησλ νπνίσλ 

πξφθεηηαη λα θαιπθζεί ε ελ ιφγσ δαπάλε. Σε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη εγγξαθεί ζρεηηθή 

πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθείνπ Οξγαληζκνχ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή ε 

εγγεγξακκέλε έρεη εμαληιεζεί ή είλαη αλεπαξθήο, αλαγξάθεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πεξί κεηαθνξάο πηζηψζεσο ή ε πεγή απφ ηελ 

νπνία ζα θαιπθζεί ε ζρεηηθή δαπάλε. Η βεβαίσζε απηή κλεκνλεχεηαη ππνρξεσηηθά 

ζην πξννίκην ηεο πξάμεο θήξπμεο ηεο απαιινηξίσζεο, 

ζη) εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην». 

2. Σνλ λ.2882/2001 «Κψδηθαο Αλαγθαζηηθψλ Απαιινηξηψζεσλ Αθηλήησλ», φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
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3. Σνλ λ.2985/2002 «Πξνζαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Αλαγθαζηηθψλ 

Απαιινηξηψζεσλ Αθηλήησλ ζην χληαγκα». 

4. Σνλ λ.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

5. Σνλ λ. 2664/1998 «Δζληθφ Κηεκαηνιφγην θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Σελ ππ. αξ. 174171/29-10-2020 Απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ «Έγθξηζε ηεο ππ’ αξ. 

323/2020 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Σξίπνιεο Ν. Αξθαδίαο πνπ 

αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο».  

7. Σελ ππ. αξ. πξση. 5703/02-02-2021 Απφθαζε Γεκάξρνπ Σξίπνιεο 

«Σνπνζέηεζε ππαιιήισλ ζε νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο». 

8. Σνλ λ. 4555/2018 «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο, Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο, 

Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α θιπ.» θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 206. 

9. Σελ ππ. αξηζ. 2/51773/0026/11-09-2001 Απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

«Καζνξηζκφο δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο απνδεκίσζεο απφ αλαγθαζηηθέο 

απαιινηξηψζεηο αθηλήησλ». 

10. Σν Π.Γ. 696/1974 «πεξί έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζχληαμεο κειεηψλ 

θ.ι.π.». 

11. Σελ ππ. αξηζ. 44381/26-7-2013 (ΦΔΚ1878/Β΄/01-08-2013) Απφθαζε 

Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζρεηηθά κε ηελ 

πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θηεκαηνγξάθεζεο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

θαηαρψξηζεο ησλ πξψησλ εγγξαθψλ γηα ηα αθίλεηα ηνπ Σ.Γ. Σξίπνιεο ηνπ 

Γήκνπ Σξίπνιεο. 

12.Σελ ππ. αξηζ. 38719/857/09-05-2016 (ΦΔΚ146/Γ/΄/30-05-2016) Απφθαζε 

Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – Γπηηθήο 

Διιάδαο & Ηνλίνπ ζρεηηθά κε ηελ θχξσζε Γαζηθνχ Υάξηε Γ.Κ. Σξίπνιεο ηνπ 

Γήκνπ Σξίπνιεο. 

13. Σελ ππ. αξ. 37827/7707/29-12-1997 (ΦΔΚ58/Γ/1998) Απφθαζε ΤΠΔΥΧΓΔ 

«Έγθξηζε ηνπηθνχ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ζηελ εθηφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ πεξηνρή ηνπ δήκνπ Σξίπνιεο (λ. Αξθαδίαο) γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ρψξνπ αλέγεξζεο ΚΔΣΔΚ Μαζεηηθήο Δζηίαο θαη γξαθείσλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. θαη θαζνξηζκφο φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο 

απηνχ». 

14. Ζ ππ. αξ. πξση. 3190/26-08-2004 (ΦΔΚ866/Γ/2004) Απφθαζε Ννκάξρε 

Αξθαδίαο «Αλαγλψξηζε σο θχξηαο, ηεο Γεκνηηθήο νδνχ πνπ ζπλδέεη ηελ Σξίπνιε 

κε ηα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα ηνπ ΟΑΔΓ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, 

κε ηελ επαξρηαθή νδφ Σξηπφιεσο Μεξθνβνπλίνπ». 

 

Β) και ζύμθυνα με ηην διοικηηική διαδικαζία πος πποηγήθηκε και ειδικόηεπα: 

1. Σελ πξνκειέηε νδνπνηίαο ηεο Γ/λζεο Σ.Τ. & Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ 

Σξίπνιεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ δηαπιάηπλζε ηεο νδνχ Καξατζθάθε 

πξνο ην Παλεπηζηήκην Πει/ζνπ κε παξεκβάζεηο ζηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πθηζηάκελεο νδνχ, φπσο ηελ θαηαζθεπή θαη 
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αζθαιηφζηξσζε νδνζηξψκαηνο πιάηνπο 8,50κ., ηελ θαηαζθεπή 

πεδνδξνκίνπ πιάηνπο 2,50 κ. κε νδεγφ δηέιεπζεο ηπθιψλ, ηελ θαηαζθεπή 

πνδειαηφδξνκνπ πιάηνπο 3,00κ. θαζψο θαη εξγαζίεο απνρέηεπζεο, 

ζήκαλζεο, νδνθσηηζκνχ θαη πξαζίλνπ (παξ. 5γ ηνπ άξζξνπ 212 ηνπ λ. 

3463/2006). 

2. Σν απφ Ηνχληνο 2020 θηεκαηνινγηθφ δηάγξακκα, θιίκαθαο 1:1000, ην απφ 

Ηνχληνο 2020 θηεκαηνινγηθφ πίλαθα θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο 

αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο, φπσο ζπληάρζεθαλ θαη ζεσξήζεθαλ απφ ηελ 

Γ/λζε Σ.Τ. & Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο θαη αθνξνχλ δψλε 

θαηάιεςεο ζπλνιηθήο έθηαζεο 5.654,54 η.κ. γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: 

«Γηαπιάηπλζε ηεο νδνχ Καξατζθάθε πξνο Παλεπηζηήκην Πει/ζνπ», 

εμαηξνπκέλεο ηεο πθηζηάκελεο δεκνηηθήο νδνχ - εηδηθήο έθηαζεο κε ΚΑΔΚ 

03 225 ΔΚ03 001 θαη 03 225 ΔΚ 01 009, ζηα ηκήκαηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη 

ρσξηθά κε ηα ζηνηρεία: 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250321034 ππφ ζηνηρεία 2-16-7-6-5-4-3-2, 

εκβαδνχ 123,84η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250321018 ππφ ζηνηρεία 6-7-22-21-20-6, εκβαδνχ 

78,95η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250321017 ππφ ζηνηρεία 21-22-34-35-36-21, 

εκβαδνχ 131,15η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250106086 ππφ ζηνηρεία 35-35A-37-38-39-40-41-

42-43-44-44A-44B-37Α-34-35, εκβαδνχ 242,81η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250106084 ππφ ζηνηρεία 50-51-52-55A-55-50, 

εκβαδνχ 120,90η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250106085 ππφ ζηνηρεία 51-56-57-52-51, εκβαδνχ 

144,70η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250106075 ππφ ζηνηρεία 56-61-62-63-64-65-66-

57-56, εκβαδνχ 320,40η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250106001 ππφ ζηνηρεία 65-72-73-74-75-75A-66-

65, εκβαδνχ 315,93η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250106037 ππφ ζηνηρεία 74-79-80-81-82-83-84-

84Α-84Β-84Γ-75-74, εκβαδνχ 255,76η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250108001 ππφ ζηνηρεία 95-96-97-98-99-111-95, 

εκβαδνχ 80,16η.κ. 

 Ζ ηδηνθηεζία κε ΚΑΔΚ 032250108002 δελ ζπκκεηέρεη ζηελ 

απαιινηξίσζε. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250108003 ππφ ζηνηρεία 117-118-119-117, 

εκβαδνχ 4,10η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250108004 ππφ ζηνηρεία 118-135-134-133-132-

132Α-119-118, εκβαδνχ 117,34η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250108005 ππφ ζηνηρεία 133-136-137-138-132-

133, εκβαδνχ 187,02η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250109018 ππφ ζηνηρεία 147-148-149-150-160-

161-162-151-157-158-147, εκβαδνχ 216,95η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250109015 ππφ ζηνηρεία 162-163-164-165-166-

167-151-162, εκβαδνχ 87,49η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101076 ππφ ζηνηρεία 182-171-172-173-174-

175-176-177-178-179-180-181-181A-182, εκβαδνχ 344,70η.κ. 
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 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101078 ππφ ζηνηρεία 202-203-179-178-200-

201-202, εκβαδνχ 218,51η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101406 ππφ ζηνηρεία 203-202-220-221-222-

223-224-225-226-227-203Α-203, εκβαδνχ 272,10η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101079 ππφ ζηνηρεία 231-232-233-234-235-

236-237-238-239-240-241-242-243-244Α-244-245-246-247-231, 

εκβαδνχ 581,58η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101072 ππφ ζηνηρεία 244-254-255-245-244, 

εκβαδνχ 57,98η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101073 ππφ ζηνηρεία 254-270-271-255-254, 

εκβαδνχ 58,97η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101074 ππφ ζηνηρεία 270-275Α-275-276-271-

270, εκβαδνχ 66,78η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101075 ππφ ζηνηρεία 275-280-281-282-283-

284-285-286-287-294-293-276-275  θαη 289-290-291-289, ζπλνιηθνχ 

εκβαδνχ 228,29η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101064 ππφ ζηνηρεία 291-316-315-314-313-

312-311-310-309-308-308Α-291, εκβαδνχ 461,44η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101065 ππφ ζηνηρεία 330-329-328-327-330B-

330Α-330 θαη 307-334-333-332-307, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 226,85η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101066 ππφ ζηνηρεία 327-328-351-350-349-

348-347-346-327, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 144,50η.κ. 

 Ζ ηδηνθηεζία κε ΚΑΔΚ 032250101068 (ΟΑΔΓ) δελ ζπκκεηέρεη ζηελ 

απαιινηξίσζε.  

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101070 ππφ ζηνηρεία 399Α-399-398-397-396-

395-394-394Α-393-392-392A-399Α, εκβαδνχ 242,78η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101170 ππφ ζηνηρεία 404-405-406-407-408-

393-392-404, εκβαδνχ 184,85η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101071 ππφ ζηνηρεία 405-404-418-418Α-419-

420-421-405, εκβαδνχ 137,71η.κ.  

(παξ. 5α & 5β ηνπ άξζξνπ 212 ηνπ λ. 3463/2006). 

3. Σν ππ. αξηζ. πξση. 2022723/ΓΚ778/28-08-2020 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο 

Κηεκαηνινγίνπ κε ην νπνίν καο ρνξεγήζεθαλ ηα θηεκαηνινγηθά ζηνηρεία 

ησλ εκπιεθφκελσλ ηδηνθηεζηψλ θαη ηαπηνπνηήζεθαλ κε απηά ηνπ 

θηεκαηνινγηθνχ δηαγξάκκαηνο θαη θηεκαηνινγηθνχ πίλαθα (παξ. 5ζη ηνπ 

άξζξνπ 212 ηνπ λ. 3463/2006). 

4. Σελ ππ. αξηζ. πξση.15927/29-6-2020 Αλαθνίλσζε Γεκάξρνπ Σξίπνιεο πεξί 

γλσζηνπνίεζεο πξφηαζεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο γηα ηελ απφθηεζε 

ηεο αλαγθαίαο έθηαζεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζηεί ην έξγν 

"Γηαπιάηπλζε νδνχ Καξατζθάθε πξνο Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ", ζηελ 

εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 212 ηνπ λ. 

3463/2006). 

5. Σν ππ.αξηζ.655/8-7-2020 θχιιν ηεο εθεκεξίδαο «Πξσηλφο Μνξηάο», ζην 

νπνίν δεκνζηεχηεθε λφκηκα ε αλσηέξσ αλαθνίλσζε πξνθεηκέλνπ νη 

ελδηαθεξφκελνη λα πξνβνχλ ζε πξνζθνξά ή ππφδεημε άιισλ θαηάιιεισλ 

γηα ην ζθνπφ ηεο απαιινηξίσζεο αθηλήησλ. Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά ή ππφδεημε θαηάιιεισλ γηα ην ζθνπφ ηεο απαιινηξίσζεο 
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αθηλήησλ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 212 ηνπ λ. 3463/2006 θαη παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ  λ. 2882/2001). 

6. Σν απφ 9-7-2020 Απνδεηθηηθφ Σνηρνθφιιεζεο ηεο σο άλσ Αλαθνίλσζε 

Γεκάξρνπ Σξίπνιεο ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ Σξίπνιεο 

επί ηεο νδνχ Λαγνπάηε 45 & Αηαιάληεο, ζηελ Σξίπνιε (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

212 ηνπ λ. 3463/2006). 

7. Σν ππ. αξηζ. πξση. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΔΦΑΑΡΚ/616060/436847/4539/15-

12-2020 έγγξαθν ηεο Δθνξίαο Αξραηνηήησλ Αξθαδίαο. 

8. Σελ ππ. αξηζ. πξση. 31638/6-11-2020 βεβαίσζε ρξήζεσλ γεο ηεο Γ/λζεο 

Σ.Τ & Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο. 

9. Σo ππ. αξηζ. πξση. 36769/17-2-2021 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Πεξηβάιινληνο 

θαη Τδξννηθνλνκίαο Π.Δ. Αξθαδίαο κε ζέκα: «Τπαγσγή ζε Πξφηππεο 

Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ) ηνπ έξγνπ «Γηαπιάηπλζε Γεκνηηθνχ 

δξφκνπ Καξατζθάθε πξνο Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ» (παξ. 5δ ηνπ 

άξζξνπ 212 ηνπ λ. 3463/2006). 

10. Σν ππ. αξηζ. 22/2021 Πξαθηηθφ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο Υσξνηαμίαο 

θαη Πεξηβάιινληνο (ΠΔΥΧΠ) Π.Δ. Αξθαδίαο, ην νπνίν απνηειεί ζεηηθή 

γλσκνδφηεζε γηα ηελ θήξπμε ηεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο ηνπ ζέκαηνο 

θαη δηαβηβάζηεθε ζηελ ππεξεζία καο κε ην ππ. αξ. πξση. 72463/18-03-2021 

έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Αξθαδίαο 

ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 212 ηνπ λ. 3463/2006). 

11.  Σελ απφ 25-04-2017 Έθζεζε Πξνεθηίκεζεο ηεο θαηά ην άξζξν 15 ηνπ 

Ν.2882/2001 «πεξί αλαγθαζηηθψλ απαιινηξηψζεσλ» Δθηηκεηηθήο Δπηηξνπήο 

(παξ. 5ε ηνπ άξζξνπ 212 ηνπ λ. 3463/2006).  

12.  Σελ ππ. αξηζ. ΑΑΤ 401-16/3/2021 Απφθαζε Γεκάξρνπ Σξίπνιεο ζρεηηθά 

κε ηελ δέζκεπζε θαη δηάζεζε πίζησζεο, χςνπο 100.000,00 €, ζε βάξνο ηνπ 

ΚΑΔ 30.7111.0007 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, νηθ. 

έηνπο 2021,  γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δξάζεο: «Αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε γηα 

ηελ δηαπιάηπλζε ηεο νδνχ Καξατζθάθε πξνο Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, 

ζηελ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Τξίπνιεο» (παξ. 5ε ηνπ άξζξνπ 212 

ηνπ λ. 3463/2006). 

 

Γ) και επειδή: 

1. Ζ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «Γηαπιάηπλζε ηεο νδνχ Καξατζθάθε πξνο 

Παλεπηζηήκην Πει/ζνπ» εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, 

δηφηη ε πθηζηακέλε δεκνηηθήο νδφο – εηδηθήο έθηαζεο κε ΚΑΔΚ 03 225 

ΔΚ03 001 θαη 03 225 ΔΚ 01 009 απνηειεί ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο. 

2. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο πθηζηάκελεο νδνχ, φπνπ πξφθεηηαη λα 

θαηαζθεπαζηεί ην αλσηέξσ έξγν, είλαη θχξηα δεκνηηθή νδφο, ζχκθσλα κε 

ηελ ππ. αξ. πξση. 3190/26-08-2004 (ΦΔΚ866/Γ/2004) Απφθαζε Ννκάξρε 

Αξθαδίαο «Αλαγλψξηζε σο θχξηαο, ηεο Γεκνηηθήο νδνχ πνπ ζπλδέεη ηελ 

Σξίπνιε κε ηα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα ηνπ ΟΑΔΓ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ, κε ηελ επαξρηαθή νδφ Σξηπφιεσο Μεξθνβνπλίνπ». 

3. Ζ έθηαζε φπνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ην αλσηέξσ έξγν δελ απνηειεί 

δαζηθή έθηαζε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο θπξσκέλνπο δαζηθνχο ράξηεο γηα 

ηελ Γ.Κ. Σξίπνιεο (ΦΔΚ 146/Γ/΄/30-05-2016) θαη ζε θάζε πεξίπησζε ην ελ 
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ιφγσ δήηεκα εμεηάζηεθε αξκνδίσο θαηά ηελ ππαγσγή ηνπ έξγνπ ζε 

Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο.  

4. Ζ θήξπμε ηεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο γίλεηαη γηα ιφγνπο δεκφζηαο 

σθέιεηαο θαζψο ε δηαπιάηπλζε – βειηίσζε ηεο δεκνηηθήο νδνχ 

Καξατζθάθε πξνο ην Παλεπηζηήκην Πει/ζνπ ζα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ 

βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαθηλήζεσλ πξνο ην 

Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ην άιζνο Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ηνλ ΟΑΔΓ, 

ηφζν γηα ηα νρήκαηα φζν θαη γηα ηνπο πεδνχο θαη ηνπο πνδειάηεο. Οη 

παξεκβάζεηο ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πθηζηάκελεο νδνχ 

πεξηιακβάλνπλ: ηελ θαηαζθεπή θαη αζθαιηφζηξσζε νδνζηξψκαηνο 

πιάηνπο 8,50κ., ηελ θαηαζθεπή πεδνδξνκίνπ πιάηνπο 2,50κ. κε νδεγφ 

δηέιεπζεο ηπθιψλ, ηελ θαηαζθεπή πνδειαηφδξνκνπ πιάηνπο 3,00κ. θαζψο 

θαη εξγαζίεο απνρέηεπζεο, ζήκαλζεο, νδνθσηηζκνχ θαη πξαζίλνπ. Ζ 

πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ ζα αλαβαζκίζεη ηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ζα 

ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ πξνο ηνπο πνιίηεο ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ. 

5. Ζ απαιινηξηνχκελε έθηαζε έρεη ζπλνιηθφ εκβαδφ 5.654,54 η.κ. θαη 

ηαπηίδεηαη κε ηελ δψλε θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ «Γηαπιάηπλζε ηεο νδνχ 

Καξατζθάθε πξνο Παλεπηζηήκην Πει/ζνπ». 

6. Σν θηεκαηνινγηθφ δηάγξακκα είλαη εμαξηεκέλν θαη νη ζπληεηαγκέλεο 

γεσαλαθέξνληαη ζην πξνβνιηθφ ζχζηεκα ΔΓΑ 87. 

7. Σν θηεκαηνινγηθφ δηάγξακκα θαη ν θηεκαηνινγηθφο πίλαθαο έρνπλ 

ζπληαρζεί κε ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ελ γέλεη ν θάθεινο 

απαιινηξίσζεο δηαζέηεη ηελ πξνβιεπφκελε πιεξφηεηα.  

8. Έρνπλ εμαζθαιηζηεί νη πηζηψζεηο γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ ησλ ππφ 

απαιινηξίσζε κε ηελ παξνχζα εθηάζεσλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο κε ΚΑΔ 30.7111.0007. 

 

Καηόπιν ηυν ανυηέπυ παπακαλείηαι ηο Γ. Σπίποληρ να αποθαζίζει για: 

ηελ θήξπμε αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο, γηα ιφγνπο δεκνζίαο σθέιεηαο, κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 211 & 212 ηνπ λ. 3463/2006 “Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ” 

γηα ηελ απφθηεζε ηεο αλαγθαίαο έθηαζεο, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ  5.654,54 η.κ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζηεί ην έξγν "Γηαπιάηπλζε νδνχ Καξατζθάθε πξνο 

Παλεπηζηήκην Πει/ζνπ", ζηελ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, φπσο 

απνηππψλεηαη ζην απφ Ηνχληνο 2020 ζπλεκκέλν θηεκαηνινγηθφ δηάγξακκα, θιίκαθαο 

1:1000, ηεο Γ/λζεο Σ.Τ. & Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, ζηα ηκήκαηα πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη ρσξηθά κε ηα ζηνηρεία: 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250321034 ππφ ζηνηρεία 2-16-7-6-5-4-3-2, 

εκβαδνχ 123,84η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250321018 ππφ ζηνηρεία 6-7-22-21-20-6, εκβαδνχ 

78,95η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250321017 ππφ ζηνηρεία 21-22-34-35-36-21, 

εκβαδνχ 131,15η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250106086 ππφ ζηνηρεία 35-35A-37-38-39-40-41-

42-43-44-44A-44B-37Α-34-35, εκβαδνχ 242,81η.κ. 

ΑΔΑ: 6ΤΛΕΩΗΡ-9Ξ4



9 

 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250106084 ππφ ζηνηρεία 50-51-52-55A-55-50, 

εκβαδνχ 120,90η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250106085 ππφ ζηνηρεία 51-56-57-52-51, εκβαδνχ 

144,70η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250106075 ππφ ζηνηρεία 56-61-62-63-64-65-66-

57-56, εκβαδνχ 320,40η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250106001 ππφ ζηνηρεία 65-72-73-74-75-75A-66-

65, εκβαδνχ 315,93η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250106037 ππφ ζηνηρεία 74-79-80-81-82-83-84-

84Α-84Β-84Γ-75-74, εκβαδνχ 255,76η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250108001 ππφ ζηνηρεία 95-96-97-98-99-111-95, 

εκβαδνχ 80,16η.κ. 

 Ζ ηδηνθηεζία κε ΚΑΔΚ 032250108002 δελ ζπκκεηέρεη ζηελ 

απαιινηξίσζε. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250108003 ππφ ζηνηρεία 117-118-119-117, 

εκβαδνχ 4,10η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250108004 ππφ ζηνηρεία 118-135-134-133-132-

132Α-119-118, εκβαδνχ 117,34η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250108005 ππφ ζηνηρεία 133-136-137-138-132-

133, εκβαδνχ 187,02η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250109018 ππφ ζηνηρεία 147-148-149-150-160-

161-162-151-157-158-147, εκβαδνχ 216,95η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250109015 ππφ ζηνηρεία 162-163-164-165-166-

167-151-162, εκβαδνχ 87,49η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101076 ππφ ζηνηρεία 182-171-172-173-174-

175-176-177-178-179-180-181-181A-182, εκβαδνχ 344,70η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101078 ππφ ζηνηρεία 202-203-179-178-200-

201-202, εκβαδνχ 218,51η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101406 ππφ ζηνηρεία 203-202-220-221-222-

223-224-225-226-227-203Α-203, εκβαδνχ 272,10η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101079 ππφ ζηνηρεία 231-232-233-234-235-

236-237-238-239-240-241-242-243-244Α-244-245-246-247-231, 

εκβαδνχ 581,58η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101072 ππφ ζηνηρεία 244-254-255-245-244, 

εκβαδνχ 57,98η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101073 ππφ ζηνηρεία 254-270-271-255-254, 

εκβαδνχ 58,97η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101074 ππφ ζηνηρεία 270-275Α-275-276-271-

270, εκβαδνχ 66,78η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101075 ππφ ζηνηρεία 275-280-281-282-283-

284-285-286-287-294-293-276-275  θαη 289-290-291-289, ζπλνιηθνχ 

εκβαδνχ 228,29η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101064 ππφ ζηνηρεία 291-316-315-314-313-

312-311-310-309-308-308Α-291, εκβαδνχ 461,44η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101065 ππφ ζηνηρεία 330-329-328-327-330B-

330Α-330 θαη 307-334-333-332-307, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 226,85η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101066 ππφ ζηνηρεία 327-328-351-350-349-

348-347-346-327, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 144,50η.κ. 
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 Ζ ηδηνθηεζία κε ΚΑΔΚ 032250101068 (ΟΑΔΓ) δελ ζπκκεηέρεη ζηελ 

απαιινηξίσζε.  

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101070 ππφ ζηνηρεία 399Α-399-398-397-396-

395-394-394Α-393-392-392A-399Α, εκβαδνχ 242,78η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101170 ππφ ζηνηρεία 404-405-406-407-408-

393-392-404, εκβαδνχ 184,85η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101071 ππφ ζηνηρεία 405-404-418-418Α-419-

420-421-405, εκβαδνχ 137,71η.κ.  

 

ηελ απαιινηξηνχκελε έθηαζε πξνβάιινπλ δηθαηψκαηα θπξηφηεηαο νη 

αλαγξαθφκελνη ζην απφ Ηνχληνο 2020 ζπλεκκέλν θηεκαηνινγηθφ πίλαθα ηεο Γ/λζεο 

Σ.Τ. & Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη ζηνηρεία 

ησλ επηθεηκέλσλ (ειίδα 1 – έσο 3). 

Ζ απαιινηξίσζε θεξχζζεηαη ππέξ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο κε δαπάλεο ηνπ Γήκνπ 

Σξίπνιεο, νη νπνίεο ζα θαιπθζνχλ ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 30.7111.0007 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, νηθ. έηνπο 2021. 

Δπί ηεο αλσηέξσ εηζήγεζεο γλσκνδφηεζε ζεηηθά ε Κνηλφηεηα Σξίπνιεο κε ηελ αξ. 

3/2021 απφθαζή ηεο κε ζέκα «Γλσκνδφηεζε ζρεηηθά κε ηελ θήξπμε αλαγθαζηηθήο 

απαιινηξίσζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: «Γηαπιάηπλζε νδνχ Καξαηζθάθε πξνο 

Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ. 

 

Μεηά από αςηό ηο Γημοηικό ςμβούλιο 

 

Α Π Ο Φ Α   Η Ε Δ Η   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

Σελ θήξπμε αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο, γηα ιφγνπο δεκνζίαο σθέιεηαο, κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 211 & 212 ηνπ λ. 3463/2006 “Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ” 

γηα ηελ απφθηεζε ηεο αλαγθαίαο έθηαζεο, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ  5.654,54 η.κ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζηεί ην έξγν "Γηαπιάηπλζε νδνχ Καξατζθάθε πξνο 

Παλεπηζηήκην Πει/ζνπ", ζηελ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, φπσο 

απνηππψλεηαη ζην απφ Ηνχληνο 2020 ζπλεκκέλν θηεκαηνινγηθφ δηάγξακκα, θιίκαθαο 

1:1000, ηεο Γ/λζεο Σ.Τ. & Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, ζηα ηκήκαηα πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη ρσξηθά κε ηα ζηνηρεία: 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250321034 ππφ ζηνηρεία 2-16-7-6-5-4-3-2, 

εκβαδνχ 123,84η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250321018 ππφ ζηνηρεία 6-7-22-21-20-6, εκβαδνχ 

78,95η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250321017 ππφ ζηνηρεία 21-22-34-35-36-21, 

εκβαδνχ 131,15η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250106086 ππφ ζηνηρεία 35-35A-37-38-39-40-41-

42-43-44-44A-44B-37Α-34-35, εκβαδνχ 242,81η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250106084 ππφ ζηνηρεία 50-51-52-55A-55-50, 

εκβαδνχ 120,90η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250106085 ππφ ζηνηρεία 51-56-57-52-51, εκβαδνχ 

144,70η.κ. 
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 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250106075 ππφ ζηνηρεία 56-61-62-63-64-65-66-

57-56, εκβαδνχ 320,40η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250106001 ππφ ζηνηρεία 65-72-73-74-75-75A-66-

65, εκβαδνχ 315,93η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250106037 ππφ ζηνηρεία 74-79-80-81-82-83-84-

84Α-84Β-84Γ-75-74, εκβαδνχ 255,76η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250108001 ππφ ζηνηρεία 95-96-97-98-99-111-95, 

εκβαδνχ 80,16η.κ. 

 Ζ ηδηνθηεζία κε ΚΑΔΚ 032250108002 δελ ζπκκεηέρεη ζηελ 

απαιινηξίσζε. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250108003 ππφ ζηνηρεία 117-118-119-117, 

εκβαδνχ 4,10η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250108004 ππφ ζηνηρεία 118-135-134-133-132-

132Α-119-118, εκβαδνχ 117,34η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250108005 ππφ ζηνηρεία 133-136-137-138-132-

133, εκβαδνχ 187,02η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250109018 ππφ ζηνηρεία 147-148-149-150-160-

161-162-151-157-158-147, εκβαδνχ 216,95η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250109015 ππφ ζηνηρεία 162-163-164-165-166-

167-151-162, εκβαδνχ 87,49η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101076 ππφ ζηνηρεία 182-171-172-173-174-

175-176-177-178-179-180-181-181A-182, εκβαδνχ 344,70η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101078 ππφ ζηνηρεία 202-203-179-178-200-

201-202, εκβαδνχ 218,51η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101406 ππφ ζηνηρεία 203-202-220-221-222-

223-224-225-226-227-203Α-203, εκβαδνχ 272,10η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101079 ππφ ζηνηρεία 231-232-233-234-235-

236-237-238-239-240-241-242-243-244Α-244-245-246-247-231, 

εκβαδνχ 581,58η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101072 ππφ ζηνηρεία 244-254-255-245-244, 

εκβαδνχ 57,98η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101073 ππφ ζηνηρεία 254-270-271-255-254, 

εκβαδνχ 58,97η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101074 ππφ ζηνηρεία 270-275Α-275-276-271-

270, εκβαδνχ 66,78η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101075 ππφ ζηνηρεία 275-280-281-282-283-

284-285-286-287-294-293-276-275  θαη 289-290-291-289, ζπλνιηθνχ 

εκβαδνχ 228,29η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101064 ππφ ζηνηρεία 291-316-315-314-313-

312-311-310-309-308-308Α-291, εκβαδνχ 461,44η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101065 ππφ ζηνηρεία 330-329-328-327-330B-

330Α-330 θαη 307-334-333-332-307, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 226,85η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101066 ππφ ζηνηρεία 327-328-351-350-349-

348-347-346-327, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 144,50η.κ. 

 Ζ ηδηνθηεζία κε ΚΑΔΚ 032250101068 (ΟΑΔΓ) δελ ζπκκεηέρεη ζηελ 

απαιινηξίσζε.  

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101070 ππφ ζηνηρεία 399Α-399-398-397-396-

395-394-394Α-393-392-392A-399Α, εκβαδνχ 242,78η.κ. 
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 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101170 ππφ ζηνηρεία 404-405-406-407-408-

393-392-404, εκβαδνχ 184,85η.κ. 

 Σκήκα ηνπ ΚΑΔΚ 032250101071 ππφ ζηνηρεία 405-404-418-418Α-419-

420-421-405, εκβαδνχ 137,71η.κ.  

 

ηελ απαιινηξηνχκελε έθηαζε πξνβάιινπλ δηθαηψκαηα θπξηφηεηαο νη 

αλαγξαθφκελνη ζην απφ Ηνχληνο 2020 ζπλεκκέλν θηεκαηνινγηθφ πίλαθα ηεο Γ/λζεο 

Σ.Τ. & Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη ζηνηρεία 

ησλ επηθεηκέλσλ (ειίδα 1 – έσο 3). 

Ζ απαιινηξίσζε θεξχζζεηαη ππέξ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο κε δαπάλεο ηνπ Γήκνπ 

Σξίπνιεο, νη νπνίεο ζα θαιπθζνχλ ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 30.7111.0007 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, νηθ. έηνπο 2021. 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 74/2021.     

                           

                       Ζ Πξφεδξνο                                                                   Σα Μέιε 

ηνπ Γεκνηηθνχ  πκβνπιίνπ Σξίπνιεο 

    

 

    ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ 
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