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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Απριλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πράξη 6 της 29-3-2021
Υπαγωγή στην παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων
και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων.
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Συντάγματος,
β) του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2882/2001
(Α’ 17), και ειδικότερα του άρθρου 7Α,
γ) του άρθρου 212 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006
(Α’ 114),
δ) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
ε) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133),
στ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της
“Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118),
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126),
η) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),
θ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ι) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ια) της υπό στοιχεία ΔΟΥ/οικ/5776/4.12.2015 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Χαρακτηρισμός και Αρίθμηση Αυτοκινητοδρόμων» (ΑΑΠ
253), και
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ιβ) της υπό στοιχεία Δ17α/02/77/ΦΝ393/19.5.2006
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός του έργου κατασκευής της Εγνατίας Οδού και των καθέτων προς αυτήν
οδικών αξόνων, ως "έργου εθνικής σημασίας"» (Β’ 638).
2. Το γεγονός ότι τα υπαγόμενα στην παρούσα έργα,
τα οποία συγχρηματοδοτούνται ή σχεδιάζεται να συγχρηματοδοτηθούν από προγράμματα της Ε.Ε. ορισμένης διάρκειας και από διεθνείς ή άλλους μηχανισμούς
χρηματοδότησης, είναι γενικότερης σημασίας για την
οικονομία της χώρας και συγκεκριμένα για τη βελτίωση
των υποδομών της, είναι δε υπό εξέλιξη ή βρίσκονται σε
στάδιο δημοπράτησης. Είναι συνεπώς εξαιρετικά απαραίτητο οι χώροι εκτέλεσης των έργων να παραδοθούν
άμεσα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001, για την ανεμπόδιστη
εκκίνηση και πρόοδο των εργασιών εντός των οικείων
χρονοδιαγραμμάτων, καθώς ενδεχόμενες καθυστερήσεις θα επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην έγκαιρη
υλοποίησή τους και στην απορρόφηση των πόρων από
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με σοβαρές
περαιτέρω συνέπειες από την αθέτηση ανειλημμένων
υποχρεώσεων της χώρας και την καθυστέρηση στην
οικονομική της ανάπτυξη.
3. Την εισήγηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αποφασίζει:
Άρθρο πρώτο
Τα αναφερόμενα στα επόμενα άρθρα έργα, που
συγχρηματοδοτούνται ή βρίσκονται υπό ένταξη σε
ενωσιακά προγράμματα και στοχεύουν στην ουσιώδη
βελτίωση των υποδομών, την περιφερειακή ανάπτυξη
και την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας, χαρακτηρίζονται ως έργα γενικότερης σημασίας για την
οικονομία της χώρας.
Άρθρο δεύτερο
1. Υπάγονται στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων που έχουν κηρυχθεί
κατά τις πάγιες διατάξεις με την υπ’ αρ. 164/3.7.2020
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας «Κήρυξη ως αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
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εκτάσεων για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή
Επαρχιακής Οδού Καστοριάς - Πτολεμαΐδας: Τμήμα
ρέμα Κώτουρη - όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην
Κλεισούρα» (Δ’ 403).
2. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ή το αρμόδιο για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων
όργανο να προβεί στην κήρυξη των συμπληρωματικών
απαλλοτριώσεων που αφορούν στην εκτέλεση του έργου
της παρ. 1, υπάγοντας αυτές στη διαδικασία του άρθρου
7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.
Άρθρο τρίτο
Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ή το αρμόδιο για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων
όργανο να προβεί στην κήρυξη των απαλλοτριώσεων
που αφορούν στην εκτέλεση των κατωτέρω περιγραφόμενων έργων, καθώς επίσης και στην κήρυξη των τυχόν
συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων που θα απαιτηθούν
για αυτά, υπάγοντας αυτές στη διαδικασία του άρθρου 7Α
του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων:
1. Οδικά Έργα
1.1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ. Τμήμα Κλειδί - Πολύκαστρο - Εύζωνοι. Υποτμήμα Β: Τέλος Α/Κ Αγ. Αθανάσιου - Τέλος Α/Κ Άσπρους στη Χ.Θ. 501+540 - 521+000
(5520_64).
1.2 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ. Τμήμα Κλειδί - Πολύκαστρο - Εύζωνοι. Υποτμήμα Γ: Τέλος Α/Κ Άσπρους - Εύζωνοι στη Χ.Θ. 521+000 έως 549+500 (5530_28).
1.3 Κτηματολόγιο αρτηρίας παράπλευρου οδικού δικτύου και ανισόπεδων κόμβων στο τμήμα Χριστός- Κάτω
Αμπέλια.
1.4 Αποκατάσταση ευστάθειας στην περιοχή του επιχώματος Γ4 και στη σήραγγα Σ3 περί της Χ.Θ. 242+700
του τμήματος 5.2 «Λευκόπετρα - Βέροια».
1.5 Βελτίωση Ε.Ο. Νο2 στο τμήμα από Ανατολικό κόμβο Κομοτηνής έως είσοδο Ροδίτη Ν. Ροδόπης.
1.6 Εθνική Οδός Σάμος - Καρλόβασι, τμήμα Αγ. Κωνσταντίνου, έξοδος Αγ. Κωνσταντίνου - Πεταλίδες (Χ.Θ.
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1+883,50 - 5+490,00) και γέφυρα ρέματος στη θέση
Πλατανάκια - Βελτίωση του τμήματος οδού πρόσβασης.
1.7 Οδικός άξονας Καλλονής - Πέτρας (Α’ Φάση).
1.8 Δρόμος παράκαμψης οικισμού Χαλκειούς.
1.9 Ισόπεδος οδικός κόμβος (Κ2) σύνδεσης οδού βόρειας παράκαμψης Μυτιλήνης με οδό Μυτιλήνης - Θέρμης.
1.10 Παράκαμψη πόλεως Καρδίτσας: Κατασκευή τμήματος από έξοδο προς Αγιοπηγή έως έξοδο προς Μητρόπολη.
1.11 Κατασκευή οδικού τμήματος της Ε.Ο. Λάρισας Καρδίτσας από Ι/Κ Μεσοράχης έως Ι/Κ Ελευθερών.
1.12 Αποκατάσταση των ζημιών στις υφιστάμενες οδικές και σε λοιπές υποδομές στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
που προκλήθηκαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός»
στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020.
2. Υδραυλικά Έργα
2.1 Κατασκευή έργων ύδρευσης νομών Πρέβεζας Άρτας - Λευκάδας.
2.2 Κατασκευή έργων ύδρευσης νήσου Λέσβου
(Α’ Φάση φράγμα Τσικνιά).
2.3 Ύδρευση Αμφιλοχίας. Εγκατάσταση επεξεργασίας
νερού και συνοδά έργα.
2.4 Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου
Σίφνου.
Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ο Πρωθυπουργός
Τα Μέλη
του Υπουργικού Συμβουλίου

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γενικός Γραμματέας
Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ
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