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ΔΙΑΓΧΓΗ
Ζ απφθηεζε γεο, σο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ, κπνξεί λα
επηηεπρζεί είηε κέζσ αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο είηε κέζσ ειεχζεξεο εμαγνξάο ηνπ
αθηλήηνπ.
Πηελ πεξίπησζε ηεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο, ην ΡΓ απαιινηξίσζεο ππνβάιιεηαη
κε ηελ έθδνζε ηεο πξψηεο απφθαζεο θήξπμεο απαιινηξίσζεο. Γηα θάζε επφκελε
απφθαζε πνπ εθδίδεηαη θαη αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ππνβάιιεηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ
ΡΓ κε ηα αλαθεθαιαησηηθά ζηνηρεία ησλ απνθάζεσλ. Πηελ πεξίπησζε ειεχζεξεο
εμαγνξάο αθηλήηνπ, ην ΡΓ ππνβάιιεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο
πξάμεο γηα ηελ εμαγνξά ηνπ αθηλήηνπ.
Ζ παξαθνινχζεζε ησλ απνθάζεσλ θήξπμεο απαιινηξίσζεο μεθηλά απφ ην ζηάδην ηεο
έγθξηζεο ηεο κειέηεο θηεκαηνινγίνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ Γειηίνπ
Απνηχπσζεο Απφθηεζεο Γεο. Ζ ππνβνιή ηνπ Γειηίνπ είλαη ππνρξεσηηθή κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απνθάζεσλ θήξπμεο απαιινηξίσζεο.
Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πνέξγα πνπ
αθνξνχλ ζηηο απαιινηξηψζεηο κε θνηλέο απνθάζεηο θήξπμεο απαιινηξίσζεο, ηφηε
πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί έλα Γειηίν Απνηχπσζεο Απφθηεζεο Γεο γηα ηελ πξάμε
απηή, γίλεηαη ε παξαδνρή ην δειηίν λα ζπλδεζεί κε ην πνέξγν απαιινηξηψζεσλ κε ην
κεγαιχηεξν εθηηκψκελν Ξ/. Πην Γειηίν απηφ απνηππψλνληαη ηα ζπλνιηθά ζηνηρεία θάζε
απφθαζεο θήξπμεο (ζπλνιηθή επηθάλεηα, ζπλνιηθφ κήθνο άμνλα, ζχλνιν ζηαδίσλ
απαιινηξίσζεο). Θαηά θαλφλα, ε πεξίπησζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ απνηχπσζε ησλ
επηθεηκέλσλ ζε δηαθξηηφ πνέξγν. Πχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ παξαδνρή, πξέπεη λα
ππνβιεζεί έλα Γειηίν Απνηχπσζεο Απφθηεζεο Γεο, λα ζπλδεζεί κε ην βαζηθφ πνέξγν
απαιινηξηψζεσλ (θαη φρη κε ην πνέξγν επηθεηκέλσλ) θαη λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν
ησλ Απνθάζεσλ (θαη ηηο επηηάμεηο).
Πηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ εηδηθφηεξεο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο γηα θάζε πεδίν ηνπ Γειηίνπ
Απνηχπσζεο Απφθηεζεο Γεο.

ΣΜΗΜΑ Α (Σαπηόηεηα ηνπ Τπνέξγνπ)
Πην Ρκήκα Α ηνπ Γειηίνπ Απνηχπσζεο Απφθηεζεο Γεο ζπκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο
ηαπηφηεηαο ηνπ πνέξγνπ.
1.

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο: Ππκπιεξψλεηαη ε πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο ζηελ νπνία
έρεη εληαρζεί ε πξάμε, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο πινπνηείηαη ην ππνέξγν.

2.

Σίηινο Πξάμεο: Ππκπιεξψλεηαη ν ηίηινο ηεο πξάμεο.

3.

Κωδηθόο Πξάμεο (ΟΠ): Ππκπιεξψλεηαη ν θσδηθφο ΝΞΠ ηεο πξάμεο, ζην πιαίζην
ηεο νπνίαο πινπνηείηαη ην ππνέξγν.
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4.

Σίηινο Τπνέξγνπ: Ππκπιεξψλεηαη ν ηίηινο ηνπ πνέξγνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζην
πεδίν 61 ηνπ Ρερληθνχ Γειηίνπ Ξξνηεηλφκελεο Ξξάμεο – Ρ.Γ.Ξ.Ξ. (Ρκήκα Β’
«ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ» - Ξίλαθαο «Θαηάινγνο πνέξγσλ»).

5.

Κωδηθόο Τπνέξγνπ (ΟΠ): Ππκπιεξψλεηαη ν αχμσλ αξηζκφο πνπ έρεη ιάβεη ην
ππνέξγν ζην πεδίν 60 ηνπ Ρερληθνχ Γειηίνπ Ξξνηεηλφκελεο Ξξάμεο – Ρ.Γ.Ξ.Ξ.
(Ρκήκα Β’ «ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ» - Ξίλαθαο «Θαηάινγνο πνέξγσλ»).

6.

Α/Α Γειηίνπ/Ηκεξνκελία: Ππκπιεξψλεηαη απφ ην ζχζηεκα θαηά ηελ ειεθηξνληθή
ππνβνιή ηνπ Γειηίνπ.

7.

Δθηηκώκελε επηθάλεηα: Ππκπιεξψλεηαη ε απαηηνχκελε επηθάλεηα ζε m2 γηα ην
ζχλνιν ηνπ πνέξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ηνπ Γηθαηνχρνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή
ζπκπιήξσζεο ηνπ Γειηίνπ. Ζ επηθάλεηα απηή ζα επηθαηξνπνηείηαη εθφζνλ απφ ηελ
εμέιημε ησλ ζηαδίσλ ηεο απαιινηξίσζεο πξνθχπηεη ηξνπνπνίεζή ηεο. Πε φηη αθνξά
ζηα

έξγα-γέθπξεο,

ζπκπιεξψλεηαη

ην

ζχλνιν

ηεο

επηθάλεηαο,

ζηελ

νπνία

πινπνηνχληαη ζπκβάζεηο ηεο πξάμεο, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΞΑ.

ΣΜΗΜΑ Β (Απνθάζεηο)
Πην Ρκήκα Β ηνπ Γειηίνπ Απνηχπσζεο Απφθηεζεο Γεο ζπκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ
Απνθάζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί.
8.

ΚΧΓ.:

Απνδίδεηαη

ζε

θάζε

Απφθαζε

έλαο

θσδηθφο

απφ

ην

Νινθιεξσκέλν

Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα (ΝΞΠ).
9.

Σίηινο: Πηελ πεξίπησζε απαιινηξίσζεο ζπκπιεξψλεηαη ν ηίηινο ηεο Απφθαζεο,
φπσο έρεη δεκνζηεπηεί ζην ζρεηηθφ Φ.Δ.Θ. Δθφζνλ, θαηά ηελ ππνβνιή, έρεη
ζπληειεζηεί

κφλν

ην

Πηάδην

ηεο

Έγθξηζεο

Θηεκαηνινγίνπ

(θσδ:

18),

ζπκπιεξψλεηαη ν ηίηινο ηεο Κειέηεο Θηεκαηνινγίνπ.
Πηελ πεξίπησζε εμαγνξάο γεο, ζπκπιεξψλεηαη ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ αθηλήηνπ,
βάζεη ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο. Δθφζνλ θαηά ηελ ππνβνιή δελ έρεη
ππνγξαθεί αθφκα ε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ζπκπιεξψλεηαη ν ηίηινο ηεο
απφθαζεο πνπξγνχ ή Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο έγθξηζεο ηεο εμαγνξάο
αθηλήηνπ.
10. Γηαδηθαζία απόθηεζεο γεο: Δπηιέγεηαη ην είδνο ηεο δηαδηθαζίαο: i) απαιινηξίσζε,
ii) απαιινηξίσζε κε επίζπεπζε εθαξκνγήο ΠΞ iii) εμαγνξά γεο.
11. Αξηζκόο: Ππκπιεξψλεηαη ν Θσδηθφο Αξηζκφο Γεκνζηεχκαηνο (Θ.Α.Γ.) πνπ δφζεθε
απφ ην Δζληθφ Ρππνγξαθείν ζηελ Απφθαζε ζε πεξίπησζε απφθαζεο θήξπμεο
απαιινηξίσζεο θαη απφθαζεο θήξπμεο απαιινηξίσζεο κε επίζπεπζε εθαξκνγήο ΠΞ
ή ν αξηζκφο ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο γηα ηελ εμαγνξά ηνπ αθηλήηνπ.
12. Ηκεξνκελία: Ππκπιεξψλεηαη ε εκεξνκελία ηνπ Φ.Δ.Θ., ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε
απφθαζε θήξπμεο απαιινηξίσζεο ή ε απφθαζε θήξπμεο απαιινηξίσζεο κε
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επίζπεπζε εθαξκνγήο ΠΞ ή ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμεο
γηα ηελ εμαγνξά ηνπ αθηλήηνπ.
13. Φ.Δ.Κ.: Ππκπιεξψλεηαη ν αξηζκφο ηνπ Φ.Δ.Θ., ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε απφθαζε
θήξπμεο

απαιινηξίσζεο

ή

απφθαζε

θήξπμεο

απαιινηξίσζεο

κε

επίζπεπζε

εθαξκνγήο ΠΞ. Πε πεξίπησζε εμαγνξάο γεο δελ ζπκπιεξψλεηαη ην πεδίν.
14. Δπηθάλεηα: Ππκπιεξψλεηαη ε ζπλνιηθή επηθάλεηα (m2) ηεο πξνο απαιινηξίσζε γεο,
πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε θήξπμεο, ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα
θηεκαηνινγηθά

δηαγξάκκαηα

θαη

πίλαθεο.

Πε

πεξίπησζε

εμαγνξάο

γεο,

2

ζπκπιεξψλεηαη ε ζπλνιηθή επηθάλεηα (m ) ηνπ αθηλήηνπ.
15. Μήθνο Άμνλα: Ππκπιεξψλεηαη ην κήθνο ηνπ άμνλα (km), εθφζνλ απνηειεί ζηνηρείν
ηνπ βαζηθνχ ζρεδίνπ ηνπ έξγνπ (νδηθά, ζηδεξνδξνκηθά θιπ.).
16. ύλνιν: πνινγίδεηαη ην ζχλνιν ηεο επηθάλεηαο (m2) θαη ηνπ κήθνπο ηνπ άμνλα
(km) φισλ ησλ απνθάζεσλ ηνπ πνέξγνπ.

ΣΜΗΜΑ Γ (Αλαιπηηθή Απνηύπωζε Απόθαζεο)
17. ΚΧΓ.: Γελ απαηηείηαη ζπκπιήξσζε. Απνδίδεηαη απφ ην ΝΞΠ (βι. ζεκείν 8).
18. Σίηινο: Γελ απαηηείηαη εθ λένπ ζπκπιήξσζε (βι. ζεκείν 9).
19. ΚΧΓ.: Δπηιέγεηαη ν θσδηθφο ηνπ ζηαδίνπ απαιινηξίσζεο. Ζ πεξηγξαθή ησλ ζηαδίσλ
απαιινηξίσζεο θαη νη θσδηθνί ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Κωδηθόο

Πεξηγξαθή ηαδίνπ Απαιινηξίωζεο

18

Έγθξηζε Θηεκαηνινγίνπ (Θηεκαηνινγηθά δηαγξάκκαηα θαη Ξίλαθεο) /
Έγθξηζε εμαγνξάο αθηλήηνπ

19

Έθδνζε απφθαζεο Θήξπμεο Απαιινηξίσζεο / Δπίζπεπζεο γηα εληφο
ζρεδίνπ (πνγξαθή Πχκβαζεο)

20

Ξξνζδηνξηζκφο δηθαζίκνπ

40

Έθδνζε απφθαζεο επίηαμεο

41

Ξιεξσκή δηθαηνχρσλ ζε εθαξκνγή απφθαζεο επίηαμεο

42

Έθδνζε απφθαζεο θαζνξηζκνχ πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδαο
(Ξξσηφδηθε απφθαζε)

43

Ξαξαθαηάζεζε πξσηφδηθεο απφθαζεο

44

Ξξνζθπγή ζε εθεηείν επί ηεο πξσηφδηθεο απφθαζεο

45

Ξξνζδηνξηζκφο δηθαζίκνπ (Δθεηείν)

46

Έθδνζε απφθαζεο θαζνξηζκνχ ηηκήο κνλάδαο Δθεηείνπ (Έθδνζε
νξηζηηθήο ηηκήο κνλάδαο)

47

Ξαξαθαηάζεζε απφθαζεο Δθεηείνπ

50

Απηνδίθαηε άξζε απαιινηξίσζεο
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Ν

Νινθιήξσζε

20. Πεξηγξαθή ηαδίνπ: Ππκπιεξψλεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ ζηαδίνπ απαιινηξίσζεο,
φπσο δίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ Ξίλαθα.
Πηελ πεξίπησζε εμαγνξάο αθηλήηνπ, εθφζνλ έρεη ππνγξαθεί ε ζπκβνιαηνγξαθηθή
πξάμε, επηιέγεηαη ην ζηάδην Ν (Νινθιήξσζε), ελψ εάλ έρεη ιεθζεί κφλν ε απφθαζε
έγθξηζεο εμαγνξάο αθηλήηνπ επηιέγεηαη ην ζηάδην 18.
Πε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη απηνδίθαηε άξζε απαιινηξίσζεο, θαηά ηελ απνηχπσζε
ηνπ ζηαδίνπ ζην δειηίν ζα πξέπεη λα κεδεληζηεί ε επηθάλεηα ηεο αληίζηνηρεο
απφθαζεο.
21. Ηκεξνκελία: Ππκπιεξψλεηαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζπληειέζηεθε ην ζηάδην
απαιινηξίσζεο, φπσο απηή πηζηνπνηείηαη απφ ζρεηηθά έγγξαθα.
22. Θεζκηθό Πιαίζην: Δπηιέγεηαη ν Λφκνο Λ. 2882/2001 ή Λ. 4070/2012, ζχκθσλα κε
ηνλ νπνίν πινπνηείηαη ην ζηάδην απαιινηξίσζεο.
23. Παξαηεξήζεηο: Ππκπιεξψλεηαη νπνηαδήπνηε παξαηήξεζε ζρεηίδεηαη κε ην ελ ιφγσ
ζηάδην απαιινηξίσζεο.
24. Δθηηκώκελνο Π/Τ: Ππκπιεξψλεηαη ν ζπλνιηθφο Ξ/ ηεο απαιινηξίσζεο, φπσο
εθηηκάηαη απφ ην Γηθαηνχρν ζην ζηάδην απηφ.
25. Πνζό

Πιεξωκώλ:

Ππκπιεξψλεηαη

ην

πνζφ

ησλ

πιεξσκψλ

πνπ

έρνπλ

πξαγκαηνπνηεζεί ζε απηφ ην ζηάδην ηεο απαιινηξίσζεο. Ρν πεδίν απηφ αθνξά ζηα
ζηάδηα: 41, 43, 47 θαη Ν.
26. πλνιηθό Πνζό Πιεξωκώλ ηαδίωλ Απαιινηξίωζεο: πνινγίδεηαη ην άζξνηζκα
ησλ πνζψλ πιεξσκψλ φισλ ησλ ζηαδίσλ απαιινηξίσζεο.
ηα πεδία: 27-30 απνηππψλεηαη ε απφδνζε ρψξσλ αλά απφθαζε απαιινηξίσζεο. Πηα
πεδία απηά ζπκπιεξψλνληαη αλαιπηηθά φιεο νη πεξηπηψζεηο απφδνζεο ρψξσλ ζην πιαίζην
ηεο απφθαζεο. Υζηφζν, θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ πξψηνπ δειηίνπ απνηχπσζεο απφθηεζεο
γεο κπνξεί ν Γηθαηνχρνο λα ζπκπιεξψζεη ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα θαη ην ζπλνιηθφ κήθνο
άμνλα πνπ έρεη απνδνζεί ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο
ππνβνιήο, ζπκπιεξψλνληαο ζην πεδίν ηεο εκεξνκελίαο ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο
απφδνζεο ρψξσλ.
31. ύλνιν: πνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή απνδνζείζα επηθάλεηα ζε m2, θαζψο θαη ην
ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ άμνλα πνπ έρεη απνδνζεί ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο.
32. ηνηρεία ηνπ Αξκνδίνπ γηα ηε ύληαμε ηνπ Γειηίνπ: Ππκπιεξψλνληαη ηα
ζηνηρεία ηνπ ζηειέρνπο ηνπ Γηθαηνχρνπ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηε ζχληαμε ηνπ
Γειηίνπ.
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