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 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    

 

Η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στα πλαίσια 

εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Έργων αρμοδιότητάς της, 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  

 

Ότι, προτίθεται να προβεί άμεσα στην αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων που 

απαιτούνται για την κατασκευή του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 9
ης

 ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. Τμήμα: Παράκαμψη Γιάλοβας» της Περιφερειακής 

Ενότητας Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και εικονίζονται στους 

κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα που θα αναρτηθούν στα οικεία Δημοτικά 

Καταστήματα. 

Η περιοχή της παρούσας απαλλοτρίωσης βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας 

(κωδικός βάσει Εθνικού Κτηματολογίου 36) και συγκεκριμένα εντός των Διοικητικών ορίων 

των Δημοτικών διαμερισμάτων: Κορυφασίου (κωδικός Εθν. Κτηματολογίου 122), Πύλου 

(κωδικός Εθν. Κτηματολογίου 222) και Πύλας (κωδικός Εθν. Κτηματολογίου 221), του 

Καλλικρατικού Δήμου Πύλου-Νέστορος (με κωδικό βάσει Καλλικράτη 9257). 

 

Για τους λόγους αυτούς, 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες των ακινήτων που προτείνεται η απαλλοτρίωσή τους, για 

λόγους δημόσιας ωφέλειας για τα ακόλουθα: 

i) Να εκφράσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους για την προτεινόμενη απαλλοτρίωση των 

ακινήτων τους ή να υποδείξουν, τεκμηριωμένα, άλλο ακίνητο για την ικανοποίηση 

δημόσιας ωφέλειας και του γενικού δημόσιου συμφέροντος. 

ii) Να προβούν στον έλεγχο της ορθότητας και πληρότητας του οικείου κτηματολογίου, 

ώστε το συντομότερο δυνατό να υποβάλουν ένσταση για διόρθωση/συμπλήρωση, 

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση προτεινόμενης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων και 

πρόσκληση  των ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών για ελεύθερη εξαγορά των ακινήτων 

τους, που απαιτούνται για την κατασκευή του δημοσίου έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 9
ης

 ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. Τμήμα: Παράκαμψη 

Γιάλοβας».           
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εφόσον απαιτείται, προκειμένου να αποφευχθούν προσκόμματα στην εξέλιξη της 

διαδικασίας της απαλλοτρίωσης που ενδεχομένως επιφέρουν σημαντικές καθυστερήσεις 

στην ανάληψη των οφειλομένων αποζημιώσεων και την αντικατάσταση των 

απαλλοτριούμενων ακινήτων τους. 
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