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Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
e-mail

: Χρ. Παναγιωτακοπούλου
: 210 5192417
: 210 5192421
: c.panagiotakopoulou@admie.gr

Προς : - ΚΕΠ (0714)
Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης -Αγ. ΄Αννας
Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 3
Τ.Κ. 340 04 Περιοχή Κηρέως Ν. Εύβοιας
- ΚΕΠ (0642)
Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης -Αγ. ΄Αννας
Αγία ΄Αννα, Περιοχή Νηλέως
Τ.Κ. 340 10 Ν. Εύβοιας

Περίληψη :

Σχετικά

Πληρωμή αποζημίωσης για τη Γ. Μ. 150kV «ΜΑΝΤΟΥΔΙ - ΣΚΙΑΘΟΣ» στο Ν. Εύβοιας που περιλαμβάνει :
α) Αναβάθμιση τμήματος της Υφιστάμενης Γ.Μ. 150kV «ΜΑΝΤΟΥΔΙ – ΑΙΔΗΨΟΣ».
β) Νέο Εναέριο Τμήμα Γ.Μ.150kV «ΜΑΝΤΟΥΔΙ – ΣΚΙΑΘΟΣ».
γ) Δουλεία υπόγειας διέλευσης καλωδίων.

:

Η ΔΝΕΜ/ΑΔΜΗΕ κήρυξε απαλλοτρίωση των απαιτούμενων εκτάσεων και στη συνέχεια πρόκειται να κατασκευάσει το παραπάνω
έργο.
Η συντέλεση της απαλλοτρίωσης έχει γίνει και η παρακατάθεση της προσωρινής αποζημίωσης έγινε στο Ταμείο Παρακαταθηκών
& Δανείων με το γραμμάτιο αριθμ. 20199/22-06-20 που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ τ. Δ΄432/24-07-20.
Με σκοπό την είσπραξη της αποζημίωσης μέχρι του ποσού των € 1.500,00 από τους ιδιοκτήτες πριν τη συμπλήρωση
δεκαετίας, σας αποστέλλουμε δήλωση αποδοχής – βεβαίωση ιδιοκτησίας καθώς και πίνακα υπολογισμού και παρακαλούμε για τη
βοήθειά σας με σκοπό την ενημέρωση των θιγόμενων ιδιοκτητών με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ανάρτηση σε ιστοσελίδα,
τοιχοκόλληση, δημοσίευση κ.λ.π.
Οι δηλώσεις αποδοχής αφού υπογραφούν από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες εντός των ιδιοκτησιών των οποίων θα διέλθει
η ανωτέρω Γ.Μ. και επικυρωθούν από ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής, παρακαλούμε να αποσταλούν από τους ιδίους στη
Δ/νσή μας και μετά το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων θα στείλει επιταγές στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
Επίσης πρέπει να αποσταλεί και το Ε9 του ιδιοκτήτη όπου θα εμφανίζεται η θιγόμενη ιδιοκτησία.
Για την είσπραξη της αποζημίωσης ποσού μεγαλύτερου των € 1.500,00 απαιτείται έκδοση Απόφασης Δικαστικής Αναγνώρισης
από Πρωτοδικείο με αποστολή στη ΔΝΕΜ.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Κ. ΤΣΙΡΕΚΗΣ
Διευθυντής Νέων ΄Εργων Μεταφοράς
Συνημμένα :
- 1 δήλωση αποδοχής
- 1 υπολογισμός
Κοινοποίηση :
- Δήμος Μαντουδίου -Λίμνης -Αγ. ΄Αννας (+ συν.)
Λίμνη Ευβοίας Τ.Κ. 340 05
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