
 
                                                  

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το αρικμ.  7/9-5-2019   Πρακτικό  Κατεπείγουςασ   υνεδρίαςθσ 

 
του Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  
Ιωαννίνων και τα από 30/8/2014, 15-12-2016, 27-2-2018 , 22-3-2018 ,14-3-2019 και 17-4-2019  Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ,  ςυνιλκε ςε  δθμόςια κατεπείγουςα ςυνεδρίαςθ, 
ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ εννζα  (9) του μθνόσ Μαΐου του ζτουσ 2019, θμζρα 
και ϊρα  15.15, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ. οικ. 67014/1642/8-5-2019 Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του, ςτθν οποία αναγράφεται και 
ο λόγοσ του κατεπείγοντοσ τθσ ςυνεδρίαςθσ 
 
τθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  οι :  

Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Πάικασ Σπυρίδων, Αντιπρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     3. Ντάλλασ Ιωάννθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.  1. Βαςίλειοσ Ψακάσ , Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
     2. Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 
     3. Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων   
     4. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1. Σίμου – Τάςιου Αναςταςία, Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2. Λάμπρου Αλκιβιάδθσ Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3. Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4., Μπάγιασ Μιχαιλ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Λάηοσ Ιωάννθσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      6. Γοφςθσ Χριςτοσ,  Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  
1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ) 3.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Κάτςιοσ 
Νικόλαοσ 6.Τάτςθσ Δθμιτριοσ 7.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 8.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι 9.Καραμπίνασ 
Ιωάννθσ 10.Πότςθσ Οδυςςεφσ 11.Σιαράβασ Κων/νοσ 12.Τςιάρα Σταυροφλα  13.Παπαχριςτου Βαςίλειοσ 14.Μθτροκϊςτα 
Παναγιϊτα (Γιοφλα), 15.Καττισ Νικόλαοσ 16.Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ 17.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ 18.Καραμάνθ Καλλιόπθ 
(Κζλλυ) 19.Μποφμπα Βαςιλικι 20.Μπιςτιόλθσ Αχιλλζασ 21.Σπυρζλθσ Μιχαιλ 22.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα 
23.Βαςιλάκθσ Περικλισ 24.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 25.Τρομποφκθσ Δθμιτριοσ 26.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 27.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 
28.Κωνισ Δθμιτριοσ 29.Ζάψασ Γεϊργιοσ 30.Ζάκασ Γεϊργιοσ 31.Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) 32.Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 33.Κωτςαντισ 
Κωνςταντίνοσ 34.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 35.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 36.Ζικοσ Νικόλαοσ 37.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του 
Θεοδϊρου 38.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ 39.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ) 40.Δθμάκοσ Δθμιτριοσ 41.Χαμπίμπθσ Δθμιτριοσ 
42.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 
 
ΣΤ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και 
Ανκοφλα Κατθρτηίδθ 
 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ, υπθρεςιακοί παράγοντεσ, ενδιαφερόμενοι για τα κζματα  κ.λπ. 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, και αθού ενημερώθηκε και αποθάνθηκε  για ηο καηεπείγον  ηης 

ζσνεδρίαζης , ζσζήηηζε και αποθάζιζε για το παρακάτω,  Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 
 

Θζμα 3 
ο 

======== 

Κιρυξθ  Αναγκαςτικισ Απαλλοτρίωςθσ εκτάςεων ακινιτων που απαιτοφνται για τθν καταςκευι του ζργου 
"Παράκαμψθ Νικόπολθσ - υγκοινωνιακά  Ζργα Ανάδειξθσ Αρχαιολογικοφ Χϊρου Νικόπολθσ Περιφζρειασ Ηπείρου 

 
 
Σο Περιφερειακό  υμβοφλιο Ηπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 
 

1. Σισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  

2. Σον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τισ 

αρικμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Βϋ), αποφάςεισ του  

υντονιςτι Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 
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3.  Σον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, που εξζδωςε ο Τπουργόσ 

Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 

661/20-4-2011 – τ. Βϋ)  

4. Σθν  με αρικμ. πρωτ. οικ. 60987/5879/24-4-2019  ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων Περιφζρειασ Ηπείρου, όπωσ κατατζκθκε 

ςτο υμβοφλιο (Α.Π./Π.. 61494/1542/24-4-2019) (ςυνθμμζνα με α/α: 39 αντίςτοιχα, ςτο φάκελο 1/2019 ςυνθμμζνων 

ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..), όπου διαλαμβάνονται τα εξισ: 

« ΘΕΜΑ :  Λιψθ απόφαςθσ για τθν Κιρυξθ Αναγκαςτικισ Απαλλοτρίωςθσ εκτάςεων ακινιτων που απαιτοφνται για τθν καταςκευι του 
ζργου "Παράκαμψθ Νικόπολθσ - Συγκοινωνιακά Ζργα Ανάδειξθσ Αρχαιολογικοφ Χϊρου Νικόπολθσ Περιφζρειασ Ηπείρου" ςφμφωνα 
με τθν οριςτικι μελζτθ "υγκοινωνιακϊν Ζργων Ανάδειξθσ Αρχαιολογικοφ Χϊρου Νικόπολθσ (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολθσ)". 
 
Με τθν παροφςα ειςιγθςθ ηθτείται να αποφαςίςετε για το κζμα, λαμβάνοντασ υπόψθ τα εξισ:  
Η Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου και ειδικότερα το Τμιμα Συγκοινωνιακϊν Ζργων ΠΗ :  
Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ:  
1. Σου Ν. 3852/2010 “Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ”. 
2.  Σου Π.Δ. 140/2010 «Οργανιςμόσ τθσ Περιφζρειασ Θπείρου». 
3. Σου άρκρου 37 παρ. 6 του Ν. 3316/22-2-2005 «Ανάκεςθ και εκτζλεςθ Δθμοςίων ςυμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν και παροχισ 
υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ»-όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και όλεσ οι κανονιςτικζσ πράξεισ (Π.Δ και Τ.Α) που ζχουν 
εκδοκεί προσ εκτζλεςι του, κακϊσ και όλεσ οι εγκφκλιοι που ζχουν εκδοκεί για τθν ερμθνεία του, 
4. Σων με αρικ. ΔΜΕΟ/α/ο/09-08-2005, ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 και ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 Αποφάςεων Τπουργοφ 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί ζγκριςθσ και Α’ και Β’ βελτίωςθσ αντίςτοιχα του Κανονιςμοφ προεκτιμϊμενων αμοιβϊν μελετϊν και υπθρεςιϊν κατά 
τθν διαδικαςία τθσ παρ. 7 του άρκρου 4 του Ν. 3316/2005. 
5. Σου Π.Δ 696/74, όπωσ ιςχφει, ωσ προσ το μζροσ Β’ (Προδιαγραφζσ) και ωσ ςυγκριτικό ςτοιχείο για τθν προεκτίμθςθ αμοιβϊν μελετϊν 
που δεν καλφπτονται από τον Κανονιςμό αμοιβϊν, 
6. Σου  Ν. 716/77 και τα εκτελεςτικά του διατάγματα, κατά το μζροσ τουσ που διατθρικθκαν ςε ιςχφ με τθν πρ.4 του άρκρου 45 του Ν. 
3316/2005, 
7. Σου Ν.3669/18-06-2008 ‘’Κφρωςθ τθσ κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ καταςκευισ Δθμοςίων Ζργων’’ 
8.  Σου Π.Δ. 7/31-01-2013  ‘’Όργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και ειδικζσ ρυκμίςεισ ςε κζματα ζργων, μελετϊν και Τπθρεςιϊν 
του Ν. 3316/2005 κλπ  αρμοδιότθτασ των Περιφερειϊν’’, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το ΦΕΚ 81/Α’/05-04-2013, κακϊσ επίςθσ και τθν 
διευκρινιςτικι εγκφκλιο αρικ. 6/17-04-2013 του Τπουργείου Εςωτερικϊν 
9.  Σων ιςχυουςϊν προδιαγραφϊν για τθν  εκπόνθςθ των διάφορων κατθγοριϊν μελετϊν, που δεν περιλαμβάνονται ςτο Π.Δ. 696/74. 
10. Σου Ν3316/ΦΕΚ42/Α/22-2-2005 περί ϋϋΑνάκεςθ και εκτζλεςθ δθμοςίων υμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν και παροχισ ςυναφϊν 
υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισϋϋ και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρο 37 περί ϋϋΖγκριςθσ τθσ μελζτθσ – Παραλαβι του αντικειμζνου 
τθσ ςφμβαςθσ. 
11. Εγκφκλιου 38 από Νοζμβριο του 2005 Σθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Ζργων του ΤΠΕΧΩΔΕ περί εκπονιςεωσ μελετϊν. 
12. Σου Νόμου Ν 653/77 (ΦΕΚ214/5-8-1977) όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει με τισ διατάξεισ των Ν.947/79  (ΦΕΚ 169 / 26-7-79) & 
του Ν. 960 / 79  (ΦΕΚ 194/25-8-79) 2) του Π/Δ 929/79 εκτελεςτικοφ του άρκ.1  1 του Ν.653/77 3) του Ν. 1349/83 (ΦΕΚ 52/25-4-83) 4) 
του Ν2052/92 (ΦΕΚ94/Α/5-6-1992), του Ν2040/92 (ΦΕΚ 70/Α/23−4−1992) _ (Εγκ-Δ12/Ο/35572/23-7-1992) 
13.  Σου Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ. 17Α/6-2-2001)  "Κϊδικα Αναγκαςτικϊν Απαλλοτριϊςεων Ακινιτων" όπωσ τροποποιικθκε με τουσ 
(Ν2971/2001_ΦΕΚ285/Α/19-12-2001, Ν2985/2002_ΦΕΚ18/Α/4-2-2002, Ν3027/2002_ΦΕΚ152/Α/28-6-2002, Ν3130/2003_ΦΕΚ76/Α/28-
3-2003, Ν3986/2011_ΦΕΚ152/Α/1-7-2011, Ν4024/2011_ΦΕΚ226/Α/27-10-2011, Ν4038/2012_ΦΕΚ14/Α/2-2-2012, 
Ν4067/2012_ΦΕΚ79/Α/9-4-2012, Ν4070/2012_ΦΕΚ82/Α/10-4-2012, Ν4122_2013_ΦΕΚ42/Α/19-2-2013, Ν4146/2013_ΦΕΚ90/Α/18-4-
2013, Ν4313/2014_ΦΕΚ261/Α/17-12-2014,   Ν4314/2014_ΦΕΚ265/Α/23-12-2014, Ν4364_ΦΕΚ13/Α/5-2-2016, N4512/2018_ΦΕΚ5/Α/17-
1-2018 και όπωσ ιςχφει ςιμερα 
14.  Σον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/8-8-2016) "Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
15.  Σων ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν λοιπϊν κανονιςτικϊν διατάξεων, κακϊσ και γενικότερα κάκε διάταξθσ (Νόμου, 
Π.Δ., Τπουργικισ Απόφαςθσ κ.λ.π) που διζπει τθν εκτζλεςθ τθσ  ςφμβαςθσ τθσ μελζτθσ του ζργου, ζςτω και αν δεν αναφζρεται ρθτά  
παραπάνω. 
16. Σθν υπ. αρικ. 35/2011 Εγκφκλιο (με αρικ. Πρωτ. 30046/27-06-2011) του Τπουργείου Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ, όπου κακορίηεται θ διαδικαςία εκτζλεςθσ Δθμοςίων ςυμβάςεων που εκτελοφνταν από τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ 
και βρίςκονται ςε εξζλιξθ, και με τθν οποία ωσ Δ/νουςα Τπθρεςία των ςυμβάςεων μελετϊν ορίςτθκε θ Δ/νςθ Σεχνικϊν ζργων τθσ 
Περιφζρειασ. 
17. Σθν υπ. αρικ. Αρικ. ΔΝγ/oικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1746/Β/19-5-2017) απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν και Μεταφορϊν ζγκριςθσ 
του "Κανονιςμοφ Περιγραφικϊν Σιμολογίων Εργαςιϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων" και τθν υπϋαρικ. Αρικμ. ΔΝγ/οικ. 39340/ΦΝ 466 
(ΦΕΚ 1994/Β/9-6-2017) απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν και Περιβάλλοντοσ τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ «Κανονιςμόσ Περιγραφικϊν 
Σιμολογίων Εργαςιϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων» (Βϋ 1746). 
18. Σθν υπ. αρικ. 63096/4597/8-9-2011 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Θπείρου με κζμα «Οριςμόσ Γενικϊν Διευκυντϊν και 
Προϊςταμζνων Διευκφνςεων Τπθρεςιϊν Περιφζρειασ Θπείρου». 
19. Σθν υπ. αρικ. 58431/4427/2-7-2012 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Θπείρου περί "Μετακίνθςθσ και Σοποκζτθςθσ Προιςταμζνθσ ςτο 
Σμιμα Δομϊν Περιβάλλοντοσ τθσ Δνςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Περ. Θπείρου".   
20. Σθν υπ. αρικ. 122177/8699/29-12-2016 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Θπείρου περί οριςμοφ Αναπλθρωτι Προϊςταμζνου ςτθ Δνςθ 
Σεχνικϊν Ζργων τθσ Περιφζρειασ Θπείρου. 
21. Σθν υπ. αρικ. 78431/6596/14-6-2018 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Θπείρου περί οριςμοφ Αναπλθρϊτριασ  Προϊςταμζνθσ του 
Σμιματοσ υγκοινωνιακϊν Ζργων τθσ Δνςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Περιφζρειασ Θπείρου. 
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Κακϊσ και τα κάτωκι ςτοιχεία ςχετικά με τθν μελζτθ του ζργου, όπωσ: 
22. Σα ςτοιχεία του φακζλου μελζτθσ τθσ διακιρυξθσ τθσ μελζτθσ του κζματοσ. 
23.  Σθν από 02-12-2009 ςφμβαςθ μεταξφ του Δ/ντι  Δθμοςίων Ζργων  Π.Θ. και του νόμιμου εκπροςϊπου του αναδόχου για τθν 
εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ, για ποςό 427.965,00€ (χωρίσ Φ.Π.Α), που αποτελοφςε τθν οικονομικι προςφορά του αναδόχου και ςυμβατικι 
αμοιβι τθσ ςφμβαςθσ με ςυνολικό προβλεπόμενο κόςτοσ 509.278,35€  (427.965,00€ για εργαςίεσ και 81.313,35€ για Φ.Π.Α 19%). 
24. Σθν υπ. αρικ πρωτ.  ΤΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/71563/3347/11-08-2006 Απόφαςθ του Υπ. Πολιτιςμοφ ζγκριςθσ των 
παρεμβάςεων που προβλζπονταν από το MASTER PLAN Νικόπολθσ που εκπονικθκε από το τεχνικό γραφείο τθσ Επιτροπισ Νικόπολθσ.  
25.  Σθν υπ.  αρικ. πρωτ. 133421/10-12-2010 κετικι γνωμοδότθςθ τθσ Προμελζτθσ  Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (Προκαταρκτικισ 
Περιβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ και Αξιολόγθςθσ (ΠΠΕΑ) τθσ Ε.Υ.ΠΕ. του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ. 
26. Σθν υπ. αρικ. πρωτ. ΤΠΠΟΣ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/6780/313/23-01-2012 Απόφαςθ του  Υπουργοφ Πολιτιςμοφ και Τουριςμοφ 
κατόπιν εξζταςθσ τθσ προμελζτθσ από το ΚΑΣ, θ οποία προζβλεψε τθν κατάργθςθ (θ υποβάκμιςθ) του τμιματοσ του Εκνικοφ δρόμου 
Πρζβεηα – Θγουμενίτςασ εντόσ του  αρχαιολογικοφ χϊρου (από τον κόμβο Ακρίβθ προσ τθν πόλθ τθσ Πρζβεηασ). Που είχε ωσ 
αποτζλεςμα να απαιτθκοφν μια ςειρά από παρεμβάςεισ ςτο λοιπό οδικό δίκτυο για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ κυκλοφορίασ από και προσ τθν 
Πρζβεηα- όπωσ αυτζσ αποτυπϊνονται ςτθν Απόφαςθ, με ςυνζπεια να επζρχονταν τροποποιιςεισ ςτο αντικείμενο τθσ μελζτθσ –όπωσ 
αυτό προςδιορίηονταν ςτθν υπογραφείςα ςφμβαςθ. 
27. Σθν υπ. αρικ. 1/3/11-01-2013 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφζρειασ Θπείρου 
 α) ζγκριςθσ του 1

ου
 ΑΠΕ (υπερςυμβατικόσ) και του 1

ου
 ΠΚΣΜΝΕ  

 Με τθν αρχικι ςυμβατικι δαπάνθ να ανζρχεται ςτο φψοσ των 509.278,35€ με Φ.Π.Α. 19% (ιτοι 427.965,00 € για εργαςίεσ και 
81.313,35 για ΦΠΑ 19%). 
 Σο φψοσ δαπάνθσ του 1

ου
 υγκ. Πίνακα να ανζρχεται ςτο ποςό των  680.146,95€ με Φ.Π.Α. 23% (ιτοι 552.965,00 € για εργαςίεσ 

και 127.181,95 για ΦΠΑ 23%),   
Με τθν ςυνολικι αφξθςθ να ανζρχεται ςτο ποςό των 170.868,60 €, από τα οποία: 

 τα 17.118,60 € να είναι το ποςό αφξθςθσ του αναλογοφντοσ ΦΠΑ για το ςυμβατικό ποςό εργαςιϊν των 427.965,00 €, από τον 
ςυντελεςτι ΦΠΑ 19% τθσ ςφμβαςθσ (81.313,35€) ςτον ςυντελεςτι ΦΠΑ 23% τθσ τρζχουςασ απορρόφθςθσ (98.431,95 €).  

 τα 153.750,00€ να αναφζρονται ςτισ επιπρόςκετεσ εργαςίεσ τθσ μελζτθσ που ζπρεπε να εκτελεςτοφν, από το οποίο τα 
125.000,00€ ιταν για εργαςίεσ και 28.750,00€ για αναλογοφντα Φ.Π.Α 23%. 
β) ζγκριςθσ ςφναψθσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ με τον ανάδοχο για εκπόνθςθ ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν και για ποςόν 
125.000,00€  πλζον Φ.Π.Α (ςυνολικό ποςό 153.750,00€ από το οποίο τα 125.000,00€ για εργαςίεσ και 28.750,00€ για Φ.Π.Α 23%). 
28. Σθν υπ. αρικ. 32/2013/18-2-2013 Πράξθ του Η Κλιμακίου του Ελεγκτικοφ υνεδρίου ςφμφωνα με τθν οποία δεν κωλφονταν θ 
υπογραφι τθσ 1

θσ
 υμπλθρωματικισ φμβαςθσ του ζργου ϋϋΜελζτθ υγκοινωνιακϊν Ζργων ανάδειξθσ Αρχαιολογικοφ Χϊρου Νικόπολθσ 

(Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολθσ) και θ οποία κοινοποιικθκε με το υπ. αρικ. 5242/5-3-2013 ζγγραφο. 
29. Σθν από 11-4-2013 υπογραφείςα  1

θ
 υμπλθρωματικι ςφμβαςθ για το ποςό των 153.750,00€ από το οποίο τα 125.000,00€ για 

εργαςίεσ μελετϊν και 28.750,00€ για Φ.Π.Α 23%. 
30. Σθν υπ. αρικ. ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/44486/20372/2964/1490/5-6-2013 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Παιδεία 
& Θρθςκευμάτων Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ για τθν ϋϋΖγκριςθ τθσ προμελζτθσ οδοποιίασ για τθν Μελζτθ υγκοινωνιακϊν Ζργων 
Ανάδειξθσ του Αρχαιολογικοφ χϊρου Νικόπολθσ, Π.Ε. Πρεβζηθσ, Περιφζρειασ Θπείρουϋϋ 
31. Σθσ υπ. αρικ. 177255/15-12-2014 απόφαςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Περιβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ του ΥΠΕΚΑ  ϋΖγκριςθσ των 
περιβαλλοντικϊν Όρων για τα Συγκοινωνιακά Ζργα ανάδειξθσ του Αρχαιολογικοφ χϊρου τθσ Νικόπολθσ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα 
Πρζβεηασϋϋ. 
32. Σθν ζκδοςθ τθσ υπ. αρικ. 30357/2748/12-3-2015 απόφαςθσ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων ΠΗ ζγκριςθσ των υπομελετϊν τθσ Α κ Β 
φάςθσ τθσ μελζτθσ του κζματοσ, που αφοροφςαν το αντικείμενο του ςταδίου των προμελετϊν. 
33. Σθν υπ. αρικ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/311878/186671/12513/3750/23-12-2016 απόφαςθ του Υπουργοφ Πολιτιςμοφ 
και Ακλθτιςμοφ ζγκριςθσ τθσ Οριςτικισ μελζτθσ του κζματοσ κατόπιν εξζταςθσ τθσ από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβοφλιο. 
34. Σθν υπ. αρικ. 62481/7293/30-6-2017 απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων Περ. Ηπείρου  με τθν οποία 
πραγματοποιικθκε θ ζγκριςθ προβλεπόμενων παραδοτζων των φάςεων Γ και Δ (ςταδίων Οριςτικϊν Μελετϊν) τθσ μελζτθσ με τίτλο 
"Μελζτθ υγκοινωνιακϊν Ζργων Ανάδειξθσ Αρχαιολογικοφ Χϊρου Νικόπολθσ (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολθσ)". 
35. Σθν θ υπ. αρικ. 62482/7294/30-6-2017 Βεβαίωςθ Περαίωςθσ των εργαςιϊν τθσ μελζτθσ του κζματοσ. 
36. Σθν υπ. αρικ. 62484/7295/30-6-2017 απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων ζγκριςθσ ςτο ςφνολο τθσ Μελζτθσ μετά τισ αποφάςεισ 
ζγκριςθσ και παραλαβισ των επιμζρουσ ςταδίων. 
37. Σθν υπ. αρικ. 62486/7297/30-6-2017 απόφαςθ Οριςτικισ Παραλαβισ των παραδοτζων τθσ μελζτθσ του Κζματοσ ςφμφωνα με τα 
ανωτζρω. 
38.  Σθν υπ. αρικ. 6/283/16-2-2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΠΘ ζγκριςθσ του 2ου ΑΠΕ τθσ μελζτθσ (τακτοποιθτικοφ για 
εργαςίεσ, όμοιοσ με τον 1ο ΑΠΕ), με υπζρβαςθ κατά 1.400,79€ μόνο για αφξθςθ του αναλογοφντα ΦΠΑ από 23% ςε 24% για  εντολζσ 
πλθρωμισ μετά τθν 1-6-2016. 
39. Σθν υπ. αρικ. 169223/15534/22-11-2018 απόφαςθ τθσ Δνςθσ Σεχνικϊν Ζργων ζγκριςθσ Ανακεωρθμζνων ςτοιχείων τθσ Οριςτικισ 
Μελζτθσ του κζματοσ και ειδικότερα ζγκριςθσ: 
- Σθσ Τπθρεςιακά Αναςυνταγμζνθσ Κτθματολογικισ Μελζτθσ (Κτθματολογικά Διαγράμματα Κ.1, Κ.2, Κ.3, Κ.4, Κ.5, Κ.6, Κ.7, Κ.8, Κ.9, Κ.10, 
κλίμακασ 1:500, ςυνολικά δζκα χεδιαγράμματα και Κτθματολογικοφσ Πίνακεσ "είκοςι ζξι φφλλα") με τα οποία κα πραγματοποιθκεί θ 
Κιρυξθ τθσ Απαλλοτρίωςθσ του ζργου. 
- Σων Ανακεωρθμζνων Προχπολογιςμϊν και του ςυνολικοφ Προχπολογιςμοφ του ζργου, τθσ Σεχνικισ Ζκκεςθσ υγκοινωνιακϊν Ζργων 
και των Σευχϊν Δθμοπράτθςθσ, κατ εφαρμογι τθσ υπ. αρικ. ΔΝγ/oικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1746/Β/19-5-2017) απόφαςθσ του Τπουργοφ 
Τποδομϊν και Μεταφορϊν ζγκριςθσ του "Κανονιςμοφ Περιγραφικϊν Σιμολογίων Εργαςιϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων" και τθσ 
υπϋαρικ. ΔΝγ/οικ. 39340/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1994/Β/9-6-2017) απόφαςθσ του Τπουργοφ Τποδομϊν και Περιβάλλοντοσ τροποποίθςθ τθσ 
απόφαςθσ «Κανονιςμόσ Περιγραφικϊν Σιμολογίων Εργαςιϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων» (Βϋ 1746) και τθσ υπ. αρικ. 
Γ.Δ.Σ.Τ/οικ.3328 (ΦΕΚ1561/Β/2-6-2016) απόφαςθσ του Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων "ζγκριςθσ του Κανονιςμοφ 
Σεχνολογίασ κυροδζματοσ 2016(ΚΣ-2016) που τζκονταν ςε ιςχφ ζξι μινεσ μετά τθν δθμοςίευςθ του ςε ΦΕΚ και που αποτελεί 
ανακεϊρθςθ του Κανονιςμοφ Σεχνολογίασ κυροδζματοσ 1997. 

ΑΔΑ: 6Ξ937Λ9-0ΛΨ



40.  Σο υπ. αρικ. 188317/17231/20-12-2018 αίτθμα τθσ Δνςθσ Σεχνικϊν Ζργων ΠΘ προσ το Αυτοτελζσ Γραφείο Πρζβεηασ τθσ 
Περιφερειακισ Δνςθ Δθμόςιασ Περιουςίασ Ηπείρου & Δυτικισ Μακεδονία (Κτθματικι Τπθρεςία) για ςφνταξθ Ζκκεςθσ φπαρξθσ ι μθ 
Δικαιωμάτων του Δθμοςίου ι του παλαιοφ Εκκλθςιαςτικοφ Σαμείου (ΠΕΣ) και Ζκκεςθσ Εκτίμθςθσ Αξίασ των υπό απαλλοτρίωςθ 
Ακινιτων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.3 του αρκ.1 του Ν2882/2001 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 
41. Σθν υπ. αρικ. 1421/118/10-1-2019 γνωμοδότθςθ του Τμιματοσ Τοπογραφίασ Εποικιςμοφ & Αναδαςμοφ τθσ Δ/νςθσ Αγροτικισ 
Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Πρζβεηασ, για τισ υπό απαλλοτρίωςθ εκτάςεισ υλοποίθςθσ του ζργου (ςε 
ςυνζχεια του υπ. αρικ. 188321/17233/20-12-2018 αιτιματοσ τθσ Δνςθσ Σεχνικϊν Ζργων ΠΘ). 
42. Σθν υπ. αρικ. 1/5/21-1-2019 ομόφωνθ απόφαςθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου Περιφζρειασ Ηπείρου "Αποδοχισ  
Χαρακτθριςμοφ και Κατάταξθσ ςτο Εκνικό Δίκτυο και Ανάλθψθ ευκφνθσ ςυντιρθςθσ των δφο κφριων οδικϊν αξόνων τθσ μελζτθσ 
"υγκοινωνιακϊν Ζργων Ανάδειξθσ Αρχαιολογικοφ Χϊρου Νικόπολθσ (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολθσ)" που ςυνδζονται με το Εκνικό 
Δίκτυο (και ειδικότερα τθσ ΕΟ2 Ακριβι-Μονολίκι με Χκ. από 0+000 εϊσ 1+843m και του νζου κφριου οδικοφ άξονα Αρτθρίασ 
ΒΙ.ΠΕ.Πρζβεηασ από τθν Χ.Κ. 0+000m (Κυκλικόσ Κόμβοσ 1) ζωσ τθν Χ.Κ. 2+184m (Κυκλικόσ Κόμβοσ 4). 
43. Σο υπ. αρικ. 20939/1659/18-2-2019 αίτθμα τθσ Δνςθσ Σεχνικϊν Ζργων προσ τισ Δ/νςεισ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Δθμοτικισ 
Περιουςίασ, του Διμου Πρζβεηασ (το οποίο ζλαβε το υπ. αρικ. 3811/22-2-2019 αρ. πρωτοκόλλου του Διμου Πρζβεηασ), για Τπθρεςιακι 
γνωμοδότθςθ (κετικισ ι διατφπωςθσ αντιρριςεων) ςτα πλαίςια κιρυξθσ προσ απαλλοτρίωςθ των απαιτοφμενων εκτάςεων και για 
προβολι δικαιωμάτων κυριότθτασ επί αυτϊν, κακϊσ και για τυχϊν ανάγκθ διορκϊςεων επί των Κτθματολογικϊν ςτοιχείων. ε ςυνζχεια 
άπρακτθσ παρζλευςθσ διμινου από τθν περιζλευςθ ςε αυτζσ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ-πρόςκλθςθσ, όπου ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του 
άρκρο 3 του Ν 2882/2001 χωρεί νομίμωσ θ κιρυξθ τθσ απαλλοτρίωςθσ του ζργου.   
44. Σθν υπ. αρικ. 1839204/ΔΚ761/19-2-2019 Χοριγθςθ Κτθματολογικϊν τοιχείων τθσ Δνςθσ Κτθματολογίου, τθσ Ελλθνικό 
Κτθματολόγιο (ςε ςυνζχεια του υπ. αρικ. 151527/13865/24-10-2018 αιτιματοσ χοριγθςθσ τθσ Δνςθσ Σεχνικϊν Ζργων ΠΘ) και του υπ. 
αρικ. 23586/1884/23586/1884/18-3-2019 ζγγραφου τθσ Δνςθσ Σεχνικϊν Ζργων ΠΘ επιςτροφισ των χορθγθκζντων ςτοιχείων τθσ βάςθσ 
δεδομζνων τθσ Ελλθνικό Κτθματολόγιο με παράκλθςθ προσ ςυμπλιρωςθ και επαναδιαβίβαςθ για τθν χριςθ τουσ ςτθν πρϊτθ 
αναςφνταξθ τθσ Κτθματολογικισ Μελζτθσ που κα προγραμματιςτεί να πραγματοποιθκεί με τθν παράλλθλθ εξζταςθ αιτιςεων 
διορκϊςεων από τουσ Φερόμενουσ Λδιοκτιτεσ, πριν τθν ςυηιτθςθ των Προςωρινϊν Σιμϊν Μονάδοσ Αποηθμίωςθσ από το Μονομελζσ 
Εφετείο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν2882/2001 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 
45. Σθν υπ. αρικ. 24250/1979/25-2-2019 Ανακοίνωςθ τθσ Δνςθσ Τεχνικϊν Ζργων ΠΗ, γνωςτοποίθςθσ τθσ πρόκεςθσ τθσ Περιφζρειασ 
Θπείρου να προχωριςει ςτθν κιρυξθ Αναγκαςτικισ Απαλλοτρίωςθσ (ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα με τθν υπ. αρικ. 169223/15534/22-
11-2018 απόφαςθ τθσ Δνςθσ Σεχνικϊν Ζργων Κτθματολογικά Διαγράμματα και Πίνακεσ) για τισ απαιτοφμενεσ εκτάςεισ για τθν 
καταςκευι του ζργου "Παράκαμψθ Νικόπολθσ - Συγκοινωνιακά Ζργα Ανάδειξθσ Αρχαιολογικοφ Χϊρου Νικόπολθσ Περιφζρειασ 
Ηπείρου" που επιτελεί με τθν καταςκευι του τον ςκοπό τθσ Δθμόςιασ Ωφζλειασ και που καλοφςε τουσ ενδιαφερόμενουσ να προβοφν ςε 
προςφορά ι υπόδειξθ, κατάλλθλων για το ςκοπό τθσ Απαλλοτρίωςθσ ακινιτων. 
46. Σθν υπ. αρικ. 24253/1980/25-2-2019 Διαβίβαςθ τθσ Δνςθσ Σεχνικϊν Εργων ΠΘ τθσ υπ. αρικ. 24250/1979/25-2-2019 Ανακοίνωςθσ, 
των Κτθματολογικϊν Διαγραμμάτων (Κ.1, Κ.2, Κ.3, Κ.4, Κ.5, Κ.6, Κ.7, Κ.8, Κ.9, Κ.10, κλίμακασ 1:500, ςυνολικά δζκα χεδιαγράμματα), των 
Κτθματολογικϊν Πινάκων "είκοςι ζξι φφλλα" που εγκρίκθκαν με τθν υπ. αρικ. 169223/15534/22-11-2018 απόφαςθ τθσ Δνςθσ Σεχνικϊν 
Ζργων, τθσ Γενικισ Οριηοντιογραφίασ των Ζργων και τθσ Γενικισ Οριηοντιογραφίασ με τα Όρια Απαλλοτρίωςθσ προσ κιρυξθ (με όλα τα 
προαναφερόμενα ςτοιχεία ςε ζντυπθ και ψθφιακι μορφι), πρόσ τθν Δνςθ Πολεοδομίασ του Διμου Πρζβεηασ, προσ Τοιχοκόλλθςθ τουσ 
ςτουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων των καταςτθμάτων τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Πρζβεηασ, τθσ Τοπικισ Κοινότθτασ Νικοπόλεωσ και τθσ 
Τοπικισ Κοινότθτασ Μφτικα, ςτα διοικθτικά όρια των οποίων χωροκετοφνται οι προσ απαλλοτρίωςθ εκτάςεισ, προσ ενθμζρωςθ του 
κοινοφ ςτα πλαίςια των κατά τον νόμο πρόδρομων ενεργειϊν για τθν κιρυξθ τθσ Αναγκαςτικισ Απαλλοτρίωςθσ. 
47. Σο υπ. αρικ. 192/8-3-2019 Ζγγραφο τθσ Δνςθσ Πολεοδομίασ του Διμου Πρζβεηασ διαβίβαςθσ των αποδεικτικϊν Τοιχοκόλθςθσ τθσ 
υπ. αρικ. 24250/1979/25-2-2019 Ανακοίνωςθσ, των από 169223/15534/22-11-2018 εγκεκριμζνων Κτθματολογικϊν Διαγραμμάτων και 
Πινάκων και τθσ Γενικισ Οριηοντιογραφίασ του ζργου με παράλλθλθ παρουςίαςθ και των ορίων απαλλοτρίωςθσ και ειδικότερα: 
- Σου από 5-3-2019 αποδεικτικοφ Τοιχοκόλλθςθσ των προαναφερόμενων ςτοιχείων του ζργου ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του 
Δθμαρχιακοφ Μεγάρου Πρζβεηασ. 
-  Σου από 5-3-2019 αποδεικτικοφ Τοιχοκόλλθςθσ των προαναφερόμενων ςτοιχείων του ζργου ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του 
καταςτιματοσ τθσ Τοπικισ Κοινότθτασ Μφτικα. 
- Σου από 6-3-2019 αποδεικτικοφ Τοιχοκόλλθςθσ των προαναφερόμενων ςτοιχείων του ζργου ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του 
καταςτιματοσ τθσ Τοπικισ Κοινότθτασ Νικοπόλεωσ. 
48. Σθν υπ. αρικ. 32081/2903/8-3-2019 διαβίβαςθ προσ Δθμοςίευςθ τθσ υπ. αρικ. 24250/1979/25-2-2019 Ανακοίνωςθσ τθσ Δνςθσ 
Σεχνικϊν Ζργων ΠΘ προσ τρείσ θμεριςιεσ εφθμερίδεσ τθσ Πρζβεηασ (ςε ςυνζχεια ζκδοςθσ τθσ υπ. αρικ. 9/542/01-3-2019 απόφαςθσ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ Π.Θ. διάκεςθσ πίςτωςθσ) ωσ πρωτεφουςα τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Πρζβεηασ του Διμου Πρζβεηασ εντόσ των 
διοικθτικϊν ορίων τθσ οποίασ χωροκετοφνται οι υπό απαλλοτρίωςθ εκτάςεισ προσ ενθμζρωςθ του κοινοφ. 
49. Σο από 13/3/2019 Αρ. Φφλλου 3311 τθσ Εφθμερίδασ "Η Πρζβεηα" (ςελ 9) όπου δθμοςιεφτθκε θ υπ’ αρικ. 24250/1979/25-2-2019 
Ανακοίνωςθ τθσ Δνςθσ Σεχνικϊν Ζργων ΠΘ, περί πρόκεςθσ τθσ ΠΘ κιρυξθσ Αναγκαςτικισ Απαλλοτρίωςθσ για το ζργο του κζματοσ. 
50. Σο από 13/3/2019 Αρ. Φφλλου 11433 τθσ Εφθμερίδασ "Τοπικι Φωνι" (ςελ 12) όπου δθμοςιεφτθκε θ υπ’ αρικ. 24250/1979/25-2-
2019 Ανακοίνωςθ τθσ Δνςθσ Σεχνικϊν Ζργων ΠΘ, περί πρόκεςθσ τθσ ΠΘ κιρυξθσ Αναγκαςτικισ Απαλλοτρίωςθσ για το ζργο του 
κζματοσ. 
51. Σο από 13/3/2019 Αρ. Φφλλου 5983 τθσ Εφθμερίδασ "Βιμα τθσ Πρζβεηασ" (ςελ 11) όπου δθμοςιεφτθκε θ υπ’ αρικ. 
24250/1979/25-2-2019 Ανακοίνωςθ τθσ Δνςθσ Σεχνικϊν Ζργων ΠΘ, περί πρόκεςθσ τθσ ΠΘ κιρυξθσ Αναγκαςτικισ Απαλλοτρίωςθσ για το 
ζργο του κζματοσ. 
52. Σθν υπ. αρικ. 40052/18-3-2019 γνωμοδότθςθσ τθσ Δνςθσ Δαςϊν Πρζβεηασ, για τθν υλοποίθςθ του ζργου και παροχισ 
πλθροφοριϊν για τισ υπό απαλλοτρίωςθ εκτάςεισ του ζργου ςτα πλαίςια τθσ Δαςικισ Νομοκεςίασ και περί μθ προβολισ δικαιωμάτων 
κυριότθτασ. 
53. Σο υπ. αρικ. 38475/3698/20-3-2019 ζγγραφο του Γενικοφ Διευκυντι τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, 
Περιβάλλοντοσ και Τποδομϊν τθσ Π.Θ., ςχετικά με τθν προεκτίμθςθ του κόςτουσ (1.500.000€) και τθν πθγι χρθματοδότθςθσ τθσ 
δαπάνθσ, για τθν ςυντζλεςθ τθσ Αναγκαςτικισ Απαλλοτρίωςθσ για τθν καταςκευι του ζργου "Παράκαμψθσ Νικόπολθσ - υγκοινωνιακά 
Ζργα Ανάδειξθσ Αρχαιολογικοφ Χϊρου Νικόπολθσ Περιφζρειασ Θπείρου", που κα αντιμετωπιςκεί ωσ επιμζρουσ υποζργο τθσ ςυνολικισ 
χρθματοδότθςθσ του ζργου καταςκευισ, με τθν υποβολι πρόταςθσ ζνταξθσ του ζργου ςτον άξονα προτεραιότθτασ 3 "Ενίςχυςθ 
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Τποδομϊν Μεταφορϊν" και ειδικότερα το πρόγραμμα "Τλοποίθςθσ υποδομϊν μεταφορϊν ςτο πλαίςιο τθσ εγκεκριμζνθσ τρατθγικισ 
για τθν Ολοκλθρωμζνθ Χωρικι Επζνδυςθ "Πολιτιςτικι Διαδρομι ςτα Αρχαία Κζατρα τθσ Θπείρου".   
 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 
 Σθν Κιρυξθ Αναγκαςτικισ Απαλλοτρίωςθσ εκτάςεων ακινιτων για λόγουσ Δθμόςιασ Ωφζλειασ και ειδικότερα για τθν 
καταςκευι του ζργου "Παράκαμψθ Νικόπολθσ - Συγκοινωνιακά Ζργα Ανάδειξθσ Αρχαιολογικοφ Χϊρου Νικόπολθσ Περιφζρειασ 
Ηπείρου" ςφμφωνα με τθν οριςτικι μελζτθ "υγκοινωνιακϊν Ζργων Ανάδειξθσ Αρχαιολογικοφ Χϊρου Νικόπολθσ (Αρχαιολογικό Πάρκο 
Νικόπολθσ)". 
 Σο ςυνολικό εμβαδό τθσ περικλειόμενθσ ζκταςθσ από τα όρια απαλλοτρίωςθσ του ζργου ανζρχεται ςτα 266.623,15m2, εκ των 
οποίων τα 61,833,07 m2 φζρονται ότι ανικουν ςτο Δθμόςιο και τα 204.790,08 m2 φζρονται ωσ εκτάςεισ Ιδιωτικζσ-Δθμοτικζσ-του 
Φορζα Σχολικισ Στζγθσ-του Υπουργείου Πολιτιςμοφ και του Υπουργείου Εκνικισ Αμφνθσ, που προτάςςονται προσ Αναγκαςτικι 
Απαλλοτρίωςθ. 
 Οι ανωτζρω εκτάςεισ βρίςκονται ςτα Διοικθτικά Όρια τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Πρζβεηασ, του Διμου Πρζβεηασ και 
ειδικότερα τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Πρζβεηασ (40050 Κωδ. ΟΣΑ ΕΤΕ), τθσ Τοπικισ Κοινότθτασ Νικοπόλεωσ (40043 Κωδ. ΟΣΑ ΕΤΕ) και 
τθσ Τοπικισ Κοινότθτασ Μφτικα (40036 Κωδ. ΟΣΑ ΕΤΕ). 
 Οι υπό απαλλοτρίωςθ εκτάςεισ προςδιορίηονται από τα Όρια τθσ Νζασ Απαλλοτρίωςθσ του ζργου (εξωτερικζσ πολυγωνικζσ 
γραμμζσ κόκκινου χρϊματοσ _ με αναγραφόμενεσ κορυφζσ πορτοκαλί χρϊματοσ) και απεικονίηονται ςτα Κτθματολογικά 
Διαγράμματα (Κ.1, Κ.2, Κ.3, Κ.4, Κ.5, Κ.6, Κ.7, Κ.8, Κ.9, Κ.10, κλίμακασ 1:500, ςυνολικά δζκα χεδιαγράμματα) και θ κατανομι των 
υποχρεϊςεων και των δικαιωμάτων, μεταξφ Δθμοςίου και Λδιωτϊν-Διμων-Φορζων-Οργανιςμϊν-Τπουργείων, αποτυπϊνεται ςτουσ 
αντίςτοιχουσ Κτθματολογικοφσ Πίνακεσ (είκοςι ζξι φφλλα 0.400*0.880m), τθσ οριςτικισ μελζτθσ "υγκοινωνιακϊν Ζργων Ανάδειξθσ 
Αρχαιολογικοφ Χϊρου Νικόπολθσ (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολθσ)", όπωσ ζχουν αναςυνταχκεί-ελεγχκεί-εγκρικεί-κεωρθκεί (και 
ειδικότερα ζχουν αναςυνταχκεί από τον Λωάννθ Γιαννοφςθ Διπλ. Πολ. Μθχανικό και Διπλ. Αγρ. Σοπογράφο Μθχανικό, ελεγχκεί από τθν 
Αλεξάνδρα Σςϊλα, Διπλ. Πολιτικό Μθχανικό, Αναπλθρϊτρια Προιςταμζνθ του Σμ. υγκοινωνιακϊν Ζργων Π.Θ. και εγκρικεί-κεωρθκεί 
από τθν Ελζνθ Νικολοφ, Διπλ. Πολιτικό Μθχανικό, Αναπλ. Προιςταμζνθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων ΠΘ) με τθν υπ αρικ. 
169223/15534/22-11-2018 απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων ΠΗ. 
 Κατά τθν ςφνταξθ των Κτθματολογικϊν Διαγραμμάτων και πινάκων δεν ζχουν εφαρμοςτεί οι επί μζρουσ τίτλοι ιδιοκτθςιϊν. 
Ζχουν λθφκεί υπ όψθ οι αποτυπϊςεισ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, τα εγκεκριμζνα διαγράμματα Διανομϊν Αγροκτθμάτων και 
υνοικιςμϊν τθσ περιοχισ και τα προυφιςτάμενα όρια απαλλοτρίωςθσ ζργων Δθμόςιασ Ωφζλειασ. 
 Επιςθμαίνεται ότι ςτθν Πινακίδα Κ.3 (3/10) των Κτθματολογικϊν Διαγραμμάτων, το τμιμα του παρουςιαηόμενου ωσ Νζου 
Ορίου Απαλλοτρίωςθσ που ορίηεται από τισ κορυφζσ με αρίκμθςθ 30, 31, 32, 617, 616, 615, 614, 613, 612, 611, 610, 609, 608, 607, 606, 
605, 604, 603, 602, 601, 600, 599, 598, 589, 588, 587, (2767) επζχει κζςθ ενδεικτικισ ςχεδιαςτικισ παρουςίαςθσ ωσ ταφτιςθ με τα όρια 
του υφιςτάμενου δρόμου με ΚΑ 043935 (και με Κ.Α. 178 τθσ Διανομισ Π.Ο. μυρτοφλασ-Νικόπολθσ του 1933, με τθν ακρίβεια που 
δφναται να αναπαραςτεί) για να ςυμπεριλθφκεί θ υφιςτάμενθ οδόσ ςτουσ Κτθματολογικοφσ Πίνακεσ τθσ μελζτθσ. Σο προαναφερόμενο 
τμιμα χωροκετείται επί τθσ Αριςτερισ πλευράσ του άξονα ΕΟ.2 τθσ μελζτθσ (Κόμβοσ Ακρίβθ-Κόμβοσ Μονολικίου) και ειδικότερα ςτο 
τμιμα από τισ Χ.Κ. 0+200m εωσ Χ.Κ.0+425m κατά αφξουςα χιλιομζτρθςθ, όπου θ νζα προβλεπόμενθ ανακαταςκευι τθσ οδοφ (Ε.Ο.2)  
διατάςςεται προσ τθν δεξιά - βόρεια πλευρά του υφιςτάμενου δρόμου και αποκλίνει από το προαναφερόμενο-περιγραφζν όριο μθ 
επθρεάηοντασ οφτε απαλλοτριϊνοντασ τμιματα των ιδιοκτθςιϊν: 
- με ΚΑ 043933 (ωσ τμιμα τθσ ιδιοκτθςίασ με ΚΑ 179 τθσ Διανομισ Π.Ο. μυρτοφλασ-Νικόπολθσ του 1933), 
- με ΚΑ 043934 (ωσ ιδιοκτθςία με ΚΑ 180 τθσ Διανομισ Π.Ο. μυρτοφλασ-Νικόπολθσ του 1933)  
Φερόμενθσ κυριότθτασ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και τθσ ιδιοκτθςίασ  
- με ΚΑ 043032 (ωσ τμιμα τθσ ιδιοκτθςίασ με ΚΑ 179 τθσ Διανομισ Π.Ο. μυρτοφλασ-Νικόπολθσ του 1933), φερόμενθσ ιδιωτικισ ζκταςθσ.  
Όπωσ αυτζσ αποδίδονται ςτο ςχετικό Κτθματολογικό Διάγραμμα (πιν. Κ.3) και ωσ εκ τοφτου δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτουσ ςχετικοφσ 
Κτθματολογικοφσ Πίνακεσ.     
 Για τθν διάκριςθ-διευκρίνθςθ των ανωτζρω, οι προαναφερόμενεσ κορυφζσ (30,31,32,...,589, 588, 587) που υποδθλϊνουν το 
όριο του υφιςτάμενου δρόμου διανομισ-ςχεδιαηόμενου ωσ ενδεικτικά παρουςιαηόμενου ορίου απαλλοτρίωςθσ (πιν. Κ.3), ζχουν γκρί 
χρϊμα και όχι πορτοκαλί χρϊμα όπωσ οι λοιπζσ των Κτθματολογικϊν Διαγραμμάτων (που οριοκετοφν και κακορίηουν τθν Κθρυχκείςα 
ηϊνθ Απαλλοτρίωςθσ) και ωσ εκ τοφτου δεν νοοφνται ότι εντάςςονται ςτθν ηϊνθ Κιρυξθσ τθσ παροφςασ Απαλλοτρίωςθσ και δεν 
επθρεάηουν τισ γειτνιάηουςεσ ιδιοκτθςίεσ (ΚΑ 043933, ΚΑ 043934, ΚΑ 043032). 
 Επί των Κτθματολογικϊν Διαγραμμάτων και Πινάκων δφναται να πραγματοποιθκοφν αλλαγζσ, ςυμπλθρϊςεισ και διορκϊςεισ 
κατόπιν υποβολισ ςχετικοφ αιτιματοσ εκ των φερόμενων Λδιοκτθτϊν (για ςτοιχεία φερόμενων δικαιοφχων, γεωμετρικϊν ςτοιχείων 
ιδιοκτθςιϊν, ςυνενϊςεισ, κατατμιςεισ κλπ) και κατόπιν τυχϊν προςκόμιςθσ επιπρόςκετων ςτοιχείων από αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ ι Φορείσ. 
Σα ανωτζρω ςτοιχεία κα εξεταςτοφν από τθν Αρμόδια Διευκφνουςα Τπθρεςία κατόπιν υποβολισ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν και 
οι ενδεχόμενεσ αλλαγζσ που τυχϊν επιφζρουν ανακατανομζσ επί των δικαιωμάτων και των υποχρεϊςεων κα ενςωματωκοφν ςε 
αναςφνταξθ και ζγκριςθ των Κτθματολογικϊν τοιχείων, κατ εφαρμογι των διατάξεων του Ν2882/2001 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 
ιςχφει.  
  
 Πράξεισ ςυμπλθρωματικισ κιρυξθσ ι ανάκλθςθσ κα πραγματοποιθκοφν μόνον εφόςον κρικεί απαραίτθτθ θ τροποποίθςθ-
διαφοροποίθςθ των εξωτερικϊν ορίων του εφρουσ Απαλλοτρίωςθσ.  
   
 Στισ υπό απαλλοτρίωςθ εκτάςεισ προβάλλουν δικαιϊματα κυριότθτασ οι: 1.Ελλθνικό Δθμόςιο, 2. Κοινότθτα μυρτοφλασ 
Διμου Πρζβεηασ, 3. Οργανιςμόσ χολικοφ Κλιρου, 4.Τπουργείο Πολιτιςμοφ, 5. Τπουργείο Εκνικισ Αμφνθσ, 6.Χαράλαμποσ Παππάσ, 7. 
Λωάννθσ Ρόθσ, 8.Γεϊργιοσ Κοντοδιμοσ, 9. Γρθγόρθσ Δίκαιοσ, 10.Καλλιόπθ Καραμάνθ, 11.Λωάννθσ Σςιτςϊνθσ, 12. Φϊτιοσ Ντομάρθσ κλπ, 
ςφμφωνα με τουσ Κτθματολογικοφσ Πίνακεσ. 
 Θ απαλλοτρίωςθ κθρφςςεται υπζρ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου για λόγουσ δθμόςια ωφζλειασ και θ δαπάνθ κα καλυφκεί από 
πιςτϊςεισ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Ιπειροσ 2014-2020 (ωσ υποζργο χρθματοδότθςθσ του ζργου καταςκευισ, με τθν υποβολι 
πρόταςθσ ζνταξθσ του ζργου ςτον άξονα προτεραιότθτασ 3 "Ενίςχυςθ Τποδομϊν Μεταφορϊν" και ειδικότερα το πρόγραμμα 
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"Τλοποίθςθσ υποδομϊν μεταφορϊν ςτο πλαίςιο τθσ εγκεκριμζνθσ τρατθγικισ για τθν Ολοκλθρωμζνθ Χωρικι Επζνδυςθ "Πολιτιςτικι 
Διαδρομι ςτα Αρχαία Κζατρα τθσ Θπείρου"") 
 Μετά τθν λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ, αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (αφοφ ζχει παρζλκει ζνασ 
μινασ μετά τθν ιμερα Δθμοςίευςθσ (13-3-2019) και Σοιχοκόλλθςθσ (5&6-3-2019) τθσ υπ αρικ. 24250/1979/25-2-2019 Ανακοίνωςθσ τθσ 
Δνςθσ Σεχνικϊν Ζργων ΠΘ, ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκ. 3 του Ν 2882/2001όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει). 

 

5. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  και  των επικεφαλισ των παρατάξεων  

6. Σο γεγονόσ ότι τθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ κιρυξθσ τθσ προτεινόμενθσ απαλλοτρίωςθσ  

       & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
 

Αποφαςίηει  

(απόφαςθ: 7/31/9-5-2019 ) 

Κθρφςςουμε αναγκαςτικι απαλλοτρίωςθ εκτάςεων ακινιτων για λόγουσ Δθμόςιασ Ωφζλειασ και ειδικότερα για τθν καταςκευι του 

ζργου "Παράκαμψθ Νικόπολθσ - υγκοινωνιακά Ζργα Ανάδειξθσ Αρχαιολογικοφ Χϊρου Νικόπολθσ Περιφζρειασ Ηπείρου" ςφμφωνα 

με τθν οριςτικι μελζτθ "υγκοινωνιακϊν Ζργων Ανάδειξθσ Αρχαιολογικοφ Χϊρου Νικόπολθσ (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολθσ)". 

 Σο ςυνολικό εμβαδό τθσ περικλειόμενθσ ζκταςθσ από τα όρια απαλλοτρίωςθσ του ζργου ανζρχεται ςτα 266.623,15m2, εκ 

των οποίων τα 61,833,07 m2 φζρονται ότι ανικουν ςτο Δθμόςιο και τα 204.790,08 m2 φζρονται ωσ εκτάςεισ Ιδιωτικζσ-Δθμοτικζσ-

του Φορζα χολικισ τζγθσ-του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και του Τπουργείου Εκνικισ Αμφνθσ, που προτάςςονται προσ Αναγκαςτικι 

Απαλλοτρίωςθ. 

 Οι ανωτζρω εκτάςεισ βρίςκονται ςτα Διοικθτικά Όρια τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Πρζβεηασ, του Διμου Πρζβεηασ και 

ειδικότερα τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Πρζβεηασ (40050 Κωδ. ΟΣΑ ΕΤΕ), τθσ Σοπικισ Κοινότθτασ Νικοπόλεωσ (40043 Κωδ. ΟΣΑ ΕΤΕ) 

και τθσ Σοπικισ Κοινότθτασ Μφτικα (40036 Κωδ. ΟΣΑ ΕΤΕ). 

 Οι υπό απαλλοτρίωςθ εκτάςεισ προςδιορίηονται από τα Όρια τθσ Νζασ Απαλλοτρίωςθσ του ζργου (εξωτερικζσ 

πολυγωνικζσ γραμμζσ κόκκινου χρϊματοσ _ με αναγραφόμενεσ κορυφζσ πορτοκαλί χρϊματοσ) και απεικονίηονται ςτα 

Κτθματολογικά Διαγράμματα (Κ.1, Κ.2, Κ.3, Κ.4, Κ.5, Κ.6, Κ.7, Κ.8, Κ.9, Κ.10, κλίμακασ 1:500, ςυνολικά δζκα χεδιαγράμματα) και θ 

κατανομι των υποχρεϊςεων και των δικαιωμάτων, μεταξφ Δθμοςίου και Ιδιωτϊν-Διμων-Φορζων-Οργανιςμϊν-Τπουργείων, 

αποτυπϊνεται ςτουσ αντίςτοιχουσ Κτθματολογικοφσ Πίνακεσ (είκοςι ζξι φφλλα 0.400*0.880m), τθσ οριςτικισ μελζτθσ 

"υγκοινωνιακϊν Ζργων Ανάδειξθσ Αρχαιολογικοφ Χϊρου Νικόπολθσ (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολθσ)", όπωσ ζχουν 

αναςυνταχκεί-ελεγχκεί-εγκρικεί-κεωρθκεί (και ειδικότερα ζχουν αναςυνταχκεί από τον Ιωάννθ Γιαννοφςθ Διπλ. Πολ. Μθχανικό και 

Διπλ. Αγρ. Σοπογράφο Μθχανικό, ελεγχκεί από τθν Αλεξάνδρα Σςϊλα, Διπλ. Πολιτικό Μθχανικό, Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ του 

Σμ. υγκοινωνιακϊν Ζργων Π.Η. και εγκρικεί-κεωρθκεί από τθν Ελζνθ Νικολοφ, Διπλ. Πολιτικό Μθχανικό, Αναπλ. Προϊςταμζνθ τθσ 

Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων ΠΗ) με τθν υπ αρικ. 169223/15534/22-11-2018 απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων ΠΗ. 

 Κατά τθν ςφνταξθ των Κτθματολογικϊν Διαγραμμάτων και πινάκων δεν ζχουν εφαρμοςτεί οι επί μζρουσ τίτλοι 

ιδιοκτθςιϊν. Ζχουν λθφκεί υπ όψθ οι αποτυπϊςεισ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, τα εγκεκριμζνα διαγράμματα Διανομϊν 

Αγροκτθμάτων και υνοικιςμϊν τθσ περιοχισ και τα προχφιςτάμενα όρια απαλλοτρίωςθσ ζργων Δθμόςιασ Ωφζλειασ. 

 Επιςθμαίνεται ότι ςτθν Πινακίδα Κ.3 (3/10) των Κτθματολογικϊν Διαγραμμάτων, το τμιμα του παρουςιαηόμενου ωσ Νζου 

Ορίου Απαλλοτρίωςθσ που ορίηεται από τισ κορυφζσ με αρίκμθςθ 30, 31, 32, 617, 616, 615, 614, 613, 612, 611, 610, 609, 608, 607, 

606, 605, 604, 603, 602, 601, 600, 599, 598, 589, 588, 587, (2767) επζχει κζςθ ενδεικτικισ ςχεδιαςτικισ παρουςίαςθσ ωσ ταφτιςθ με 

τα όρια του υφιςτάμενου δρόμου με ΚΑ 043935 (και με Κ.Α. 178 τθσ Διανομισ Π.Ο. μυρτοφλασ-Νικόπολθσ του 1933, με τθν 

ακρίβεια που δφναται να αναπαραςτεί) για να ςυμπεριλθφκεί θ υφιςτάμενθ οδόσ ςτουσ Κτθματολογικοφσ Πίνακεσ τθσ μελζτθσ. Σο 

προαναφερόμενο τμιμα χωροκετείται επί τθσ Αριςτερισ πλευράσ του άξονα ΕΟ.2 τθσ μελζτθσ (Κόμβοσ Ακρίβθ-Κόμβοσ Μονολικίου) 

και ειδικότερα ςτο τμιμα από τισ Χ.Θ. 0+200m εωσ Χ.Θ.0+425m κατά αφξουςα χιλιομζτρθςθ, όπου θ νζα προβλεπόμενθ 

ανακαταςκευι τθσ οδοφ (Ε.Ο.2)  διατάςςεται προσ τθν δεξιά - βόρεια πλευρά του υφιςτάμενου δρόμου και αποκλίνει από το 

προαναφερόμενο-περιγραφζν όριο μθ επθρεάηοντασ οφτε απαλλοτριϊνοντασ τμιματα των ιδιοκτθςιϊν: 

- με ΚΑ 043933 (ωσ τμιμα τθσ ιδιοκτθςίασ με ΚΑ 179 τθσ Διανομισ Π.Ο. μυρτοφλασ-Νικόπολθσ του 1933), 

- με ΚΑ 043934 (ωσ ιδιοκτθςία με ΚΑ 180 τθσ Διανομισ Π.Ο. μυρτοφλασ-Νικόπολθσ του 1933)  
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- με ΚΑ 043032 (ωσ τμιμα τθσ ιδιοκτθςίασ με ΚΑ 179 τθσ Διανομισ Π.Ο. μυρτοφλασ-Νικόπολθσ του 1933), φερόμενθσ ιδιωτικισ 

ζκταςθσ.  

Όπωσ αυτζσ αποδίδονται ςτο ςχετικό Κτθματολογικό Διάγραμμα (πιν. Κ.3) και ωσ εκ τοφτου δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτουσ 

ςχετικοφσ Κτθματολογικοφσ Πίνακεσ.     

 Για τθν διάκριςθ-διευκρίνθςθ των ανωτζρω, οι προαναφερόμενεσ κορυφζσ (30,31,32,...,589, 588, 587) που υποδθλϊνουν 

το όριο του υφιςτάμενου δρόμου διανομισ-ςχεδιαηόμενου ωσ ενδεικτικά παρουςιαηόμενου ορίου απαλλοτρίωςθσ (πιν. Κ.3), ζχουν 

γκρί χρϊμα και όχι πορτοκαλί χρϊμα όπωσ οι λοιπζσ των Κτθματολογικϊν Διαγραμμάτων (που οριοκετοφν και κακορίηουν τθν 

Κθρυχκείςα ηϊνθ Απαλλοτρίωςθσ) και ωσ εκ τοφτου δεν νοοφνται ότι εντάςςονται ςτθν ηϊνθ Κιρυξθσ τθσ παροφςασ Απαλλοτρίωςθσ 

και δεν επθρεάηουν τισ γειτνιάηουςεσ ιδιοκτθςίεσ (ΚΑ 043933, ΚΑ 043934, ΚΑ 043032). 

 Επί των Κτθματολογικϊν Διαγραμμάτων και Πινάκων δφναται να πραγματοποιθκοφν αλλαγζσ, ςυμπλθρϊςεισ και 

διορκϊςεισ κατόπιν υποβολισ ςχετικοφ αιτιματοσ εκ των φερόμενων Ιδιοκτθτϊν (για ςτοιχεία φερόμενων δικαιοφχων, 

γεωμετρικϊν ςτοιχείων ιδιοκτθςιϊν, ςυνενϊςεισ, κατατμιςεισ κλπ) και κατόπιν τυχϊν προςκόμιςθσ επιπρόςκετων ςτοιχείων από 

αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ ι Φορείσ. Σα ανωτζρω ςτοιχεία κα εξεταςτοφν από τθν Αρμόδια Διευκφνουςα Τπθρεςία κατόπιν υποβολισ των 

απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν και οι ενδεχόμενεσ αλλαγζσ που τυχϊν επιφζρουν ανακατανομζσ επί των δικαιωμάτων και των 

υποχρεϊςεων κα ενςωματωκοφν ςε αναςφνταξθ και ζγκριςθ των Κτθματολογικϊν τοιχείων, κατ εφαρμογι των διατάξεων του 

Ν2882/2001 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.  

 Πράξεισ ςυμπλθρωματικισ κιρυξθσ ι ανάκλθςθσ κα πραγματοποιθκοφν μόνον εφόςον κρικεί απαραίτθτθ θ τροποποίθςθ-

διαφοροποίθςθ των εξωτερικϊν ορίων του εφρουσ Απαλλοτρίωςθσ.  

 

 τισ υπό απαλλοτρίωςθ εκτάςεισ προβάλλουν δικαιϊματα κυριότθτασ οι: 1.Ελλθνικό Δθμόςιο, 2. Κοινότθτα μυρτοφλασ 

Διμου Πρζβεηασ, 3. Οργανιςμόσ χολικοφ Κλιρου, 4.Τπουργείο Πολιτιςμοφ, 5. Τπουργείο Εκνικισ Αμφνθσ, 6.Χαράλαμποσ Παππάσ, 

7. Ιωάννθσ Ρόθσ, 8.Γεϊργιοσ Κοντοδιμοσ, 9. Γρθγόρθσ Δίκαιοσ, 10.Καλλιόπθ Καραμάνθ, 11.Ιωάννθσ Σςιτςϊνθσ, 12. Φϊτιοσ Ντομάρθσ 

κλπ, ςφμφωνα με τουσ Κτθματολογικοφσ Πίνακεσ. 

 Η απαλλοτρίωςθ κθρφςςεται υπζρ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου για λόγουσ δθμόςια ωφζλειασ και θ δαπάνθ κα καλυφκεί 

από πιςτϊςεισ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Ήπειροσ 2014-2020 (ωσ υποζργο χρθματοδότθςθσ του ζργου καταςκευισ, με τθν 

υποβολι πρόταςθσ ζνταξθσ του ζργου ςτον άξονα προτεραιότθτασ 3 "Ενίςχυςθ Τποδομϊν Μεταφορϊν" και ειδικότερα το 

πρόγραμμα "Τλοποίθςθσ υποδομϊν μεταφορϊν ςτο πλαίςιο τθσ εγκεκριμζνθσ τρατθγικισ για τθν Ολοκλθρωμζνθ Χωρικι 

Επζνδυςθ "Πολιτιςτικι Διαδρομι ςτα Αρχαία Θζατρα τθσ Ηπείρου"") 

 

Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ 

……………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 
       Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
                                       

            Ο Πρόεδροσ του Π.. 
               ταφροσ Παργανάσ             

     
      

Ακριβζσ Απόςπαςμα                                  Ο Αντιπρόεδροσ του Π..   
          πυρίδων Πάικασ 
Η Πρακτικογράφοσ                                                                    
Θεοδϊρα Κ. Μιτςιου        Ο Γραμματζασ του  Π.. 
           Ιωάννθσ Ντάλλασ 
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