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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αναγκαστική αχαλλθ(ϊρίωση| ακινήτωίν και εχικ,ειμένω,ν 
για την κατασκευή τον έργου» «Αντιχλημμυρ ιν.ά και 
ΐΑχοστραγγιστικά έργα χεδιάϊο; Άνω Μεσσηνίας» — 
Διευθέτηση χειμάρου Δεσχότη (Μ!)» (Αριστερά /ατά. 
τον ρούν)·. Ν. Μεσσηνία;.. 1 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων και επικειμένων 
για ττ/κ κατασκευή του έργου «Αντιχλημμυρ ικά και 
Αποστραγγιστικά έργα χεδιάίο; Άνω Μεσσηνίας» — 
Διευθέτηση χειμάρρου Δεσχόττη'(ΙΤ)» (Δεξιά κατά 
τον ρούν)·. Ν. Μεσσηνίας... .;.2 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Ανακοίνωση χαρακχτχ-θέσεως αχοζημιώσεως για απαλλο¬ 
τρίωση ακινήτων για την αχοκατάσταση του οδικού δι¬ 
κτύου χεριο/ής φράγματος Μόρνου της οδού Αμφισση; 
— Λιδωρικίου — Ναχχάκτου. 

Ανακοίνωση χχρακαταθέτεως αχοζημιώσεως για αχαλλο- 
τρίωση ακινήτων για την «ςιοχοίητη του υδατικού δυ¬ 
ναμικού Δυτικής Κρήτης. 

Η 

4 

Ανακοίνωση χχρχκαταθέσιως αχοζημιώσεως για αχαλλο- 
ΐτρίωτη ακινήτων για την χαραλλαγή και βελτίωση της 
Εθνική; οδού Σχάρτης — Γν&είου.5 

Ειδοχοίηση για παρακατάθεση αχοζημιώσεως αχό αναγ¬ 
καστική απαλλοτρίωση ακινήτου, στο θορικί Λαυρίου.. 0 

Ειδοχοίηση για παρακατάθεση αχοζημιώσεως αχό αναγ¬ 
καστική αχαλλοτριωση ακινήτου στα τείχη Βέροιας.. 7 

Ειδοχοίηση για χαρακατάίεση-αχοζημίωσης ιδιοκτητών 
έκτασης που βρίσκεται στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Ατ¬ 
τικής και χου αχαλλοτριώθηκε υχέρ του Σχολικού Τα¬ 
μείου του Ιιίου {Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου 

. κα· κε δαχάνη του Οργανισμού Σχολικό»/ Κτιρίων... - 8 

Ειδοχοίηση για παρακατάθεση .αποζημίωσης ιδιοκτητών 
έκτασης χου βρίσκεται στο Δήμο Κερατσινίου και χου 
■αχαλλοτριώθηκε υχέρ του Σχολικού Ταμείου του Ιδού 
Δημοτικού Σχολείου ,Κεραττινίου και με δαχάνη του 
Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.·-.’··· 9 

Κατάθεση στο ' Τ|^ίοή.Παρακάτάώηκών' και Δανείων 
αχοζημίωσης αχαλλο/τριωθέντων- κτημάτων Λντιχλημ- 

μυρικής προστασίας χόλεώς Σερβίων.10 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Τροποποίηση του αχό 9/18.11.77 Π.Δ. («ΙχΕΚ 460/Δ') 
«χερί καθορισμού χώρου δι’ ανέγερσιν Πολυτεχνικής 
Σχολής Πανεπιστημίου Θρ'άκης εντός του ρυμοτομικού 
σχεδίου Ξάνθης» όχως τροποποιήθηκε. με το αχό 7—0/ 
18.7.79 Π.Δ. (Φΐ}Κ 882/Δ') «χερί τροχοχοιήσεως 
του αχό 9.Μ.77 Π.Δ. «χερί καθορισμού χώρου οΐ’ ανέ- 
γερτιν Πολυτεχνικής Σχολή; Πανεπιστημίου Θράκης 
•εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Ξάνθη;». II 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Απόρριψη τροχοχοιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου ΔήμΑ> - Κα¬ 
λαμαριάς (|Θεσ/νίκη;)| -}ια .την επέκταση εργατικών 
κατοικιών (Ο.ΕυΚ·. VII) στη Ν. Ινρήνη και τον -απο¬ 
χαρακτηρισμό τμήματος του χώρον χου έχει εγ/.ριθεί 
για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων. ... ...12 

Αναστολή οικοδομικών εργασιών και χορήγησης οικοδομι¬ 
κών αδειών στην χεριοχή βορείως της Κοινότητας Μπά¬ 
λας και του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Εκάλης 
(Αττικής). ......·... 18 

■Εφαρμογή άρθρου 1 του Ν. 653/77 «χερί υποχρεώσεων 
των χαροδίων ιδιοκτητών για τη διάνοιξη εθν. οδών," 
εχαρχ. οδών κ.λχ.», στο Ν. Αχαίας..14 

Εφαρμογή άρθρου 1 τον Ν. 653/77 «χερί υχοχρεώσεων 
των χαροδίων ιδιοκτητών για τη διάνοιξη εθν. οδών, 
εχαρχ. οδών κ.λχ.», στο (Ν. Αχαΐχς. ..... . .15 

Κατάργηση του τμήματος τη; χαλαιά; εχαρχ. οδού Λε- 
χούρων - Κύμης Κοινότητας Ταξιαρχών Ν.*Εύβοιας.. 10 

Άρσις αχαλλοτριώσεως εχιβληθείσης δια του ρυμοτομι- 
κού σχεδίου Κομοτηνής......17 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Ειδοχοίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων. χου 
έχουν ρυμοτοαητθεί με το εγκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ( 
του Δήμου Αθηκαίων για τη διάνοιξη της Λεωφ. Γμητ- ' 
τού με,ταξύ των οδών Λ. Τζώρτζ και Ζογούση (Π.Λ. 
97/72)... ..18 

Ειδοχοίηση χαρακατάθεσης αχοζημίωσης ακινήτων χου 
εχνυν ρυμοτομηθει με το εγκριμένο ρυμοτίμιχό σχέδιο ! 
του Δήμο'υ Αθηναίων για τη διώκοιξη της Λεωφ. Γμητ- -- . 
τού μεταξύ των οδών Λ. Τζώρ,τζ ,και Ζυγούρη (ΙΊΆ . ::{ 
97/72)1.. ..' ... ... 1») 

Ειδοχοίηση της χαρακχτχθεσεως αχοζημιώσεως ακινήτων 
ρυμοτομουμ'ίνων κατά .τηκ εφαρμογή ’τ»υ ρύαοτοεικού ' 
σχεδίου'Γαλατσίου. ........ . ..:..»> >'..20 
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ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Α?ι·3. Ν. 70 (1) 

αγ/.αστική αζαλλοτρίωση λόγω 
ικότερα για την κατασκε υή τον Υ'ν 
Αποστραγγιστικά έργα ζε δίοδος Άνω 
,τηση χειμάρρου Δεσπότη (ΙΤ)·. 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων κα> επικειμένων γ·α 
~τ,/ κατασκευή τον έργου <Αντ ιπλημμνρικά και Απο¬ 

στραγγιστικά έργα πεδι,άιδος Άνω Μεσσηνίας — Δι*υ*ί- 

τηση χειμάρρου Δεσπότη (1Τ)» (αριστερά κατά τον ρο·Λ), 
Λ. Μεσσηνίας. - Ά 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη; 

^^***;*^**ς "Ον Ν.Δ. 79 //71 «περί αναγκαττικών 
απαλλοτριώσεων» σε συνδυαισμό με τις διατάσεις τον Β.Δ. 

139/71 «περί αρμοδιότητος των Νομαρχών προς κή-τναιν 
αναγκαστικών τινών απαλλοτριώσεων». 

,η?) Τις διατάξεις τον ά?-3ρον 33 τον Ν. Δ/τος 3881/ 
υο8 «περί έργων εγγείων βελτιώσεων». 

3) Το 1231/110.5.84 έγγραφο της 1ης Δ.Ε.Κ.Ε. 11α- 
τρων, αποφασίζουμε: 

Κηρύσσουμε την αναγκαττική απαλλοτρίωση λήγω 8ημο- 
αιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή τον έ:*'ον 
«Αντιπλημμυρικά κα( Αποστραγγιστικά έργα πεδιάδες Άνω 
Μεσση,ιας — Διευθέτηση χείμαρρον Δεσζότη (ΙΤ),.. Θα 
αζαλλοτριωίονν λωρίίες εκτάσεων για τις ανάγκες κατα¬ 
σκευής αγροτικού δρόμον αριττερά κατά τον ρονν τον χείμαρ¬ 
ρον Δεσπότη και συγκεκριμένα από /Μ. 0+000 — 2+435 

για .ην εξασφάλιση της εζικοινωνίας των δικαιούχων με 
τα αγροτεμάχιά τονς. 

Η απαίλλοτριωύείσα έκταση ανέρχεται σε 14.480 μ2 όζως 
φαίνεται «ο κτηματολογιζό διάγραμμα τον μηχανικού Ιωάν¬ 

νη Λοιζον και στονς αντίστοιχους κτηματολογικούς ζίνακες 
τον ίδιου μηχανικού θεωρημένα την 30.4.84 από το Δ/ντό 
της 1τ>ς ΔΈΪΚΕ Πθ5τρών? Κων/νο Ριάττ^. 

έκταση ζον αζαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώ¬ 
ματα κνριοτητος οι: 1) Γεωργακόζονλος Παναγιώτης τον 
Ιωάννη, 2) Χιώτη Φωτεινή τον Ιωάννη κλζ. 

II α..αλλοτρίωση κηρύττεται υζερ τον Δημοσίου και η δα- 
«Λνη της ·3α αντιμετωπιστεί αζό τις ζιστώτεις τον ενάρι- 

νμο^· 7572005 Δ.Ε. «Εγγειοβελτιωτιν,ών* έργων ζζ- 
διεβίος Άνω Μεσσηνίας». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα τη; Κν- 
βερνησεως. . ' , 

Καλαμάτα. 29 Λίνγούστον 1984 

Ο Νομαρχών Δ/ντής 
ΔΗΜ. ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ 

Α?ι·5. Ν. 80 (2) 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων και επικειμένων για 
.ην κατασκευή τον βργον <Αντιζλημμνρικά και Λζο- 

σ.ραγγιστικα έργα πεδιάδες' Άνω Μεσσηνίας»—Διευδέ- 
τησηχειμαρρον Δεσζότη (ΙΤ)» (δεξιά κατά το, ρονν). 
Ν. Μεσσηνίας. . 

. . .. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις τον ΝΑ. 797Λ1 «περί αναγκαστικών 

ίθο/σιτ^,1ωΤί·>ν,) *“ τ'ί διατάξεις τον IIΑ. 
1ΛΙ//1 «περί αρμοδιότητος των Νομαρχών προς κήτνζιν 
αναγκαστικών τινων απαλλοτριώσεων». * ... 

Τ,? ,ί!Γάξβι; τω, 33 το-ν Ν. Δ/τος 3881/ 
Ιυοο «ζερι έργων . εγγείων βελτιώσεων». 

3) Το 1640/27.6.84 έγγραφο της. 1ης Δ.Ε.Κ.Ε. Πά¬ 
τριον, αποφασίζουμε; 

Μεσσηνίας — Δι , 4 __ _ ^ ^ _ 

απαλλοτρ :ω-3ούν λωρίδες εκτάσεων για τις ανάγκες κατα¬ 

σκευής αγροτικού δρόμον δεξιά κατά τον ρονν τον χε μάρ- 
ρον Δεσζότη και συγκεκριμένα απο χ.·3. 0+000 — 2+ 535 
για .η, εςβσφαλιση της επικοινωνίας των δικαιούχων με 
τα αγροτεμάχιά τονς. 
Η αζαλλοτριω-ίείσα έκταση α-,έρχεται σε 14.120 μ2 όζως 

φαίνεται στο κτηματολογικό δ:άγραμμα τον μηχανικτύ Ιωά ,- 
νη Λοΐζον και στον; αντίστοιχον; κτηματολογικούς πίνακε; 
του ίδιον μηχανικού θεωρημένα την 27.0.84 αζό το ΔΛτή 
της ΔΕΚΕ Πατρών. Ανδρέα Καμζίρη. 

Σ-.ψ έκταση ζον αζαλλοτριώνεται προβάλλουν δ καιώ- 
ματα κυριότητας οι: 1) Καλογερόζονλος Αναστ. τον Βασί¬ 
λειον, 2) Ρονσιας Λεωνίδας τον Γεώργιον κλζ. 

II απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ τον Δημόσιόν και η δα¬ 
πάνη της ·3α^αντιμετωζισ·3εί αζό τις πιστώσεις τον ενάρι- 
·3μον ειργον /572005 Δ.Ε. «Εγγειοβελτιωτικών έργων ζ·- 
όιάδος Άνω Μεσσηνίας». 

Η, απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα τκ; Κν- 
βερνήσεως. 

Καλαμάτα, 29 Ανγούστον 1984 

Ο Νομαρχών Δ/ντής 
ΔΗΜ. ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Αρι·3. 1705 
(3) 

Ανακοίνωση παρακατα-5εσεως αποζημιώσει,); για απαλλο¬ 
τρίωση ακινήτων για την αποκατάσταση τον οδικού δι- 
κ.τνον περιοχής φράγματος Μόρνου της οδού Αλοίση;--- 
Λιδωρικιον—Νανπάκτον. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Σύμφωνα με τα ά?-3?α I) 7 και 8 τον ΝΑ. 797/71 «περί 

αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» και 2) την ασιέλ 2/Β ίτ~ 

ΒΔ2α/01/1ι13/Φ.2.2,1/8.12ί1983 απόφαση τον' Γπονρ*·ού 
Δημ· Έργων (%κ. Ε.9) ΦΕΚ 727/1983 τ. Β' «περί με- 
ταβιβασεως αρμοδιοτήτων», γνωστοποιούμε: 

2) Σε όσονς έχονν ή διεκ,δικούν δικαιώματα κ.νριότητας 
σε ακ.ινησα πον 2παλλοτρ ιώ-ίη-κα-, αναγκαστικά με τκν α;ι·3 

Ά.0413/4922/11.12.80 κοινή απόφαση των Τπονργών Οι- 
κονο{χικ.ων και Δητχοσίω», Έργων (ΦΕΚ 34/27.1.81) για 
την αποκατασταση τον οοικον δικτύου περιοχής φράγματος 
Μορνον της. οδού Αμφίσσης—Λιδωρικίον—-Νανπάκτον (τνή- 
μκ Λιδωρικίον—Πεντάπολης). 

β) Τονς εννπό-3ηκ.ονς δανειστές και τονς τρίτον; διεκδί¬ 
κησες των ακινήτων αντών. ότι η αποζηχίωση τη; εδαφι¬ 
κής επιφάνειας και των επικειμένων της, όπως περιγράεον- 
ται στο π/.ετικό κτηματολογικό πίνακα, η οποία καίορίστη- 
ν.ε με τη*, αρι-3. 110/1983 απόφαση τον Μονομελούς Πσωτ. 

Αμφίσσης. έχει πα?ακατατε-3εί στο Ταμείο Παρ/κών Λι- 
δωρικιον. - ' - , 

Σχετικά έχει εκδο-3εί το αρι-3. 7676/16.8.8(4 γρα:χ/χάτιο 
σνστασεως παροτκατα^3ήκης δρχ. ενός εκατομμυρίου εννιακό- 

(1Λ35.093)42'λ'&! Τ?“; 

Η .αποζημίωση ·3α αποδοθεί στα πρόσωπα πον '3α ~αναγνω- 
ρισ3ον', δικαιούχοι κατά τη νόμιμη διοώικασία. 

Η νακοίνωση αν'τή να δημοσιευτεί στην Εφηχερίδα τσς 
Κνϊερνήσεως. ■ 

Α·3ήνα, 5.Σεπτεμβρίου 1984 ;! 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Νομάρχης 

ΙΙΛ'. ΚΟΓΡΝίΕΓΙΆΣ 
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Αρι·5. Β2/γ.Ι648 
(1) 

- Ανακοίνωση ..αρακαταΟεσεως αποζημιώσει»; για απαλ¬ 
λοτρίωση ακινήτων για την αξιοποίηση του υδατικού 
δυναμικού Δυτική; Κρήτη;. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

-υμφωνα με τα άρθρα 1) 7 και 8 του \.Δ. 797/1971 
«~ρι αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» και 2) τα άεΟεα 
2/1] τη; ΕΔ2α/01/113/Φ.2.2/1/8.12.1983 απόφαση;* Υ¬ 
πουργού Δημ. Έργων (Εγκ. Ε.9) ΦΕΚ 727/1983 τ. Β' 
«τιερι μεταβιβάσει»; αρμοδιοτήτων», γνωστοποιούμε : 

α) -.ε οσου; έχουν η διεκδικούν δικαιώματα κυριότητα; 
σε ακίνητα που^ απαλλ.οτριώΟηκαν αναγκαστικά με την 
αριΟ. Δ.2379/1374/82 κοινή απόφαση των Υπουεγών Οι¬ 
κονομικών και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 371/82) για την 
αςιοποιηση του υδατικού δυναμικού Δυτική; Κρήτη;. 

β) ί ουί ενυπόθηκου; δανειστέ; και του; τρίτου; διεκδι- 
κητε; των ακίνητων αυτών, ότι η αποζημίωση τη; εδαφι- 

ετίίφανΐΐας γ&\ το^ν ξ κείμενων όττως ττεριγρά- 
φον-α: στο σχετικό κτη μ ατολογικό ττίνακα, η οττοία κα- 
θερίστηκε με την αρ. 200/83 απόφαση του Μον. Πρωτ. 
Χανιών έχει παρακατατεθεί στο Γραφείο Παρ/κών Α' Χα¬ 
νιών. 
Σχετικά εχει εκδοΟει το 22093/10.8.84 γραμμάτιο συ- 

στάσεω; παρακαταθήκη; δρχ. 14.442.725. 
II αποζημίωση Οα αποδοθεί στα πρόσωπα που θα ανα- 

γνωρισΟούν δικαιούχοι κατά τη νόμιμη διαδικασία. 
Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευϋεί στην Εφημερίδα τη; 

Κυβερνήσει»;. 

Αθήνα, 30 Λυγούστου 1984 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντή; 

11 Λ. ΚΟΥΡΝΕΤΛΣ 

Αριί. Β2 1057 (5·) 

Ανακοίνιοση παρακαταθέσει»; αποζημιώσει»; για απαλλο¬ 
τρίωση ακινήτων για την παραλλαγή και βελ.τίωση τη; 
Εθνική; οδού Σπάρτη; - ΓυΟείου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Σύμρωνα με τα 'άρύρα 1) 7 και 8 του Ν.Δ. 797/1971 
«περί αναγκαστ. απαλλοτριώτεων», και 2) το άρ-3ρ. 2/Β τη; 
ΕΔ2α/01/113/Φ.2.2.1/8.12.83 απόφαση; Υπουργού Δημ. 
Έργων (Εγκ. Ε.9) ΦΕΚ. 727/1983 τ. Β' «περί μεταβι¬ 
βάσει»; αρμοδιοτήτων», γνωστοποιούμε : 

α) Σε όσου; έχουν ή διεκδικούν δικαιώματα κυριότητα; 
σε ακίνητα που απαλλοτριώΟηκαν αναγκαστικά με την 
αριΟ. Δ.2813/1635/4.7.82 κοινή απόφααση των Υπουργών 

ν Οικονομικών και Δημοσίων Έργων για τη παραλλαγή 
και βελ.τίωση τη; Εθνική; οδού Σπάρτη; — ΓυΟείου. 

■β) Του; ενυπόθηκου; δανειστέ; και του; τρίτου; διεκ¬ 
δικητές των ακινήτων αυτών, ότι η αποζημίωση τη; εδα¬ 
φική; επιφάνειας και των'επικειμένων τη;, όπω; περιγρά- 
φονται στο σχετικό κτηματολογικό πίνακα, η οποία καθο¬ 
ρίστηκε με τη; αριΟ. 152/83 και 80/84 αποφάσεις του Μον. 
Πρωτοδικείου Σπάρτη; έχει παρακατατεθεί στο Γραφείο 
Παρ/κών Σπάρτη;. 
Σχετικά έχει εκδοΟεί το αριΟ. 9581/22.8.84 γραμμάτιο 

συστάσεω; παρακαταθήκης δρχ. 141.300. ; 
Η αποζημίωση , Οα αποδοθεί στα πρόσωπα που Οα ανα- 

γνωρισΟούν δικαιούχοι κατά τη νόμιμη διαδικασία.^ 
11 ανακοίνωση αυτή να δημοσιευΟεί στην Εφημερίδα τη; 

Κυβερνήσεως. 
7 '· Λ0ήνα\, *29 Λυγούστου 1984 

Με' εντολ.ή Υπουργού 
Ο Διευθυντή; -'· 

..·:ι βλ.'.κουρν,εϊας , 

Αρι-ό. Φ. 100/45534 ((}) 

Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημιώσει»; από αναγ¬ 
καστική απαλλοτρίωση ακινήτου, στο Θορικό Λαυρίου. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 

( 1. Τι; διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 400/1976 «περί 
1 πουργικού Συμβουλ.ίου κηι Υπουργείων» και του Νόαου 
1266/2.7.82. 

^ 2. Το αριΟ. 941/15.10.77 (ΦΕΚ 320/Α/17.10.77) Προε¬ 
δρικό Διάταγμα «περί Οργανισμού του Υπουργείου Πολι¬ 
τισμού και Επιστημών». 

3. Την αριΟ. Ο-Ε/26390/20.5.83 απόφαση τη; Υπουρ¬ 
γού Πολιτισμού και Επιστημών για την μεταβίβαση της 
εςουσία; υπογραφής «Με εντολ.ή Υπουργού» στους Γ. Γραμ¬ 
ματέα, Διευθυντές, Τμηματάρχε; ΥΙΊΠΕ (ΦΕΚ 306/1.6. 
1983) του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών. 

4. Τις διατάξει; των άρθρων 7 κηι 8 του Ν.Δ. 797/ 
1971 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», πλ.ηροφο- 
ρούμε όσου;: 

*) Εχουν δικαιώματα κυριότητας ή άλλ.α εμπράγματα 
δικαιώματα στο ακίνητο που α π αλλ.οτ ρ 1ώ 0η κε δυνάμει τη; 
αριΟ. 1840/30.3.79 απόφαση; του Νομάρχη (ΦΕΚ 279/79) 
για αρχαιολογικού; σκοπού; στο Θορικό Λαυρίου. 

β) Έχουν εγγράψει υποθήκη ή έχουν επιβάλει κατά¬ 
σχεση ή με οποιοδήποτε τρόπο διεκδικούν το ακίνητο που 
απαλλ.οτριώΟηκε, ότι η αποζημίωση που καθόρισε το Μονο¬ 
μελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την απόφαση του αριΟ. 
674/13.7.82 για το ακίνητο και για τα υπερκείμενα αυτού 
όπως αυτά φαίνονται στο κτηματολογικό διάγραμμα που 
συνοδεύει την απόφαση απαλλοτρίωσης και στο σχετικό 
κτηματολογικό πίνακα έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρα¬ 
καταθηκών και Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία) και έχει 
εκδοΟεί γραμμάτιο συστάσεω; παρακαταθήκη; αριΟ. 734695/ 
18.7.84 για δύο εκατομμύρια πεντακόσιες έντεκα χιλ.ιάδε; 
οκτακόσιες δραχμές (2.511.800). 

γ) Η αποζημίωση αυτή είναι αποδοτέα στους δικαιού¬ 
χους που 0α αναγνωρισΟούν σύμφωνα με το Νόμο. 

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 19 Ιουλ.ίου 1984 

Με εντολ.ή Υπουργού 
Ο Τμηματάρ/ης κ.α.α. 

ΙΦΙΓ. ΠΑΝΑΓΟ ϊ I ΟΥΛΟΥ 

Αρι-5. Ψ. 3α(124α)/45533 ( 7) 

Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημιώσεως από αναγ¬ 
καστική απηλλ.οτρίωση ακινήτου στα τείχη Βέροιας. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 400/1976 «περί 
Υπουργικού Συμβουλ.ίου και Υπουργείων» και του Νόιζου 
1266/2.7.82. 

2. Το αριΟ. 941/15.10.77 (ΦΕΚ 320/Α/17.10.77) Προε¬ 
δρικό Διάταγμα «περί Οργανισμού του Τ'πουργείου Πολι¬ 
τισμού και Επιστημών». 

3. Ιην αριΟ. Ο-Ε/26390/20.5.83 απόφαση της Υπουρ¬ 
γού Πολιτισμού και Επιστημών για την μεταβίβαση της 
εξουσίας υπογραφής «Με εντολ.ή Υπουργού» στους Γ. Γραμ¬ 
ματέα, Διευθυντές, Τμηματάρχες ΥΠΙ1Ε (ΦΕΚ 306/1.6. 

,1983) . τρυ Τπουργείογ Πολιτισμο,ύ και Έ^κητημών. ;,·· 
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4. Γι; διατάζει; τονυ άρθρων 7 και 8 του Ν.Δ. 797/1971 
«-ερί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», πληροφορούμε ό¬ 
σου; : 

α.) Έχουν δικαιώματα κυριότητα; ή άλλα εμπράγματα 
δικαιώματα στο ακίνητο που απαλλοτριώΟηκε δυνάμει τη; 
αριΟ. 8751/1448/12.12.82 κ.υ.α. (ΦΕΚ 1 Ο/Δ/21.1.83) για 
αρχαιολογικού; σκοπού; στα τείχη Βεροία;. 

β) Έχουν εγγράψει υποθήκη ή έχουν επιβάλει κατά- 
σχεση η με οποιοδηποτε τρόπο διεκδικούν το ακίνητο που 
απαλλοτριώΟηκε, ότι η αποζημίωση που καθόρισε το αριΟ. 
305/18.1.84 πρακ τικό τη; Δ/νση; Δικαστικού του ΓΑΚ 
για το ακίνητο και για τα υπερκείμενα αυτού όπω; αυτά 
φαίνονται στο κτηματολογικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
απόφαση απαλλοτρίωση; και στο σχετικό κτηματολογικό 
πίνακα εχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία) και έχει εκδοΟεί γραμμάτιο 
συστάσεω; παρακαταθήκη; αριΟ. 734694/18.7.84 για ένα 
εκατομμύριο εκατόν σαράντα χιλιάδες επτακόσιε; πενήντα 
δραχμέ; (1.140.750). 

γ) II αποζημίωση αυτή είναι αποδοτέα στου; δικαιού¬ 
χου; που θα αναγνωρισϋούν σύμφωνα με το Νόμο. 

Μ παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα 
τη; Κυβερνήσεω;. 

Ο Τμηματάρχη; κ.α.α. 
ΙΦΙΓ. ΠΛΝΛΓΟ110ΓΛΟΊ' 

(8ΐ 

Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημίωση: ιδιοκτητών έκ 
τάση; που βρίσκεται στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Ατ¬ 
τική; και που απαλλοτριούΟηκε υπέρ του Σχολικού Τα¬ 
μείου του I I ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου 
και με δαπάνη του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Ιο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
«Οργανισμό; Σχολικών Κτιρίων» που εδρεύει στην Αθήνα 
και επι τη; οδού Φαβιέρου 30 ειδοποιεί ότι σύμφωνα με 
την 11.3041/1031/3.5.79 (ΦΕΚ 29Ι/Δ/19.5.79) κοινή από¬ 
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνική; Παιδεία; 
και Θρησκευμάτων για αναγκαστική απαλλοτρίωση που 
κηρύχθηκε υπέρ του Σχολικού Ταμείου του 11ου Δημο¬ 
τικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου Αττική; και με δαπάνη 
του ΟΣΚ έκταση; εμβαδού 2.614,40 μ2 που βρίσκεται 
στην περιοχή Δήμου Αγίου Δημητρίου (Ο.Τ. 339) μεταξύ 
των δρόμων Αρχιμήδου; - Θάλεια; - Θεμιστοκλέου; κατέ¬ 
θεσε στο Ιαμειο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ των 
δικαιούχων την αποζημίωση που καθορίσθηκε σύμφωνα με 
την 8314/1Α 1.83 απόφαση Εφετείου Αθηνών και εκδό- 
Οηκε το 737001/10.8.84 γραμμάτιο σύσταση; παρακατα¬ 
θήκη; για ποσό 10.141.779 δρχ. 

Ο Διευθυντή; 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ 

(9) 

Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημίωση; ιδιοκτητών 
έκταση; που βρίσκεται στο Δήμο Κερατσινίου και που 
απαλλοτριώΟηκε υπέρ του Σχολικού .Ταμείου του 15ου 
Δημοτικού Σχολείου Κερατσινίου και με δαπάνη του 
Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Ίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επω¬ 
νυμία .«Οργανισμό; Σχολικών Κτιρίων» που εδρεύει στην 

Αθήνα και επί τη; οδού Φαβιέρου 30 ειδοποιεί ότι σύα- 
φωνα με την Π.7482/2374/1.11.82 (ΦΕΚ 22/Δ/31.1.83) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνική; 
Παιδεία; και Θρησκευμάτων για αναγκαστική απαλλο¬ 
τρίωση που κηρύχθηκε υπέρ του Σχολικού Ταμείου του 
15ου Δημοτικού Σχολείου Κερατσινίου και με δαπάνη του 
ΟΣΚ έκτασης εμβαδού 1.300 μ2, που βρίσκεται στην περιο¬ 
χή Δήμου Κερατσινίου (Σαλαμίνας, Ρήγα Φερραίου. Φλέ- 
μιγκ και Χριστσπούλου) Ο.Τ. 660 κατέθεσε στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ των δικαιούχων την 
αποζημίωση που καύορίσύηκε σύμφωνα με την 5/6.2.84 από¬ 
φαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά και εκίό-ύηκε 
το 736923/9.8.84 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης νια 
το ποσό 22.250.000 δρχ. 

ΑΟήναι, 17 Αυγούστου 1984 

Ο Διευθυντή: 
ΠΑΝ. ΗΛΙΛΔΠΣ 

Αρ ι-5. 2346 (10) 

Κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων απο¬ 
ζημίωσης απαλλοτρ:ω3έντων κτημάτων αντιπλημμυρικής 
προστασίας πόλεως Σερβίων. 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρύρων 7 και 8 του Ν.Δ. 
797/71. πληροφορούμε ότι κατατέθηκε στο Γραφείο Παρα¬ 
καταθηκών και Δανείων του Δημοσίου Ταμείου Σερί ίων η 
κα^ορισύείσα αποζημίωση, από το αρμόδιο δικαστήριο, για 
τυος ιδιοκτήτες των απαλλοτριω3έντων κτημάτων έργου 
αντιπλημμυρικής προστασίας πόλεως Σερβίων, σύμφωνα· 
με τη 14931/10.8.83 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης, δηλ. 
Γεώργιο Τσαρμανίδη. Χρηστό Γιαριτζόγλου, Νικόλαο Ρήγα 
ζλπ. και καλούμε τους αρμόδια αναγνωρισδηρόμενους δι¬ 
καιούχους για τη*/ είσπραξη της αποζημίωσής τους. 

Κοζάνη, 31 Αυγούστου 1984 

Ο Νομάρχης ως Πρόεδρος του Δ.Σ.Ν. Ταμείου κ.α.α. 
Γ. ΔΟΥΔΑΛΙΙΣ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

(Μ) 
Τροποποίηση του από 9/18.11.1977 Π. Δ/,τος (ΦΙ·^Κ 

400/Δ') «περί καθορισμού χώρου δι’ ανέγερσιν 11ο- 
λυτεχνικής, Σχολής Πανεπιστημίου Θράκης εντός του 
ρυμοτομικού σχεδίου Ξάν3ης» όπως τροποποιήθηκε με το 
από 7.6/18.7.79 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 382/Δ') «περί τρο- 
ποποιήσεως του από 9.11.1977 Π. Δ/τος περί κα-3ορι- 
σμού χώρου ϊι’ ανέγερσιν Πολυτεχνικής Σχολής Πανε¬ 
πιστημίου Θράκης εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Ξάν·3ης». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων 
κλπ.» της 17 Ιουλίου 1923, όπως μεταγενέστερα τροποποιή¬ 
θηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρ·2ρο του 9.' 

2. Τις διατάξεις του Ν. 1032/1980 «περί συστάσεως Υ¬ 
πουργείου Χωροταξίας, ΟικισμαύΙ και Π εριβάλλοντΌς» (ΦΕΚ 
57/Α) και ειδικότερα τα άρ·3ρα του 2. 3 και 7. 

3. Την υπ’ αρι·3. 184/1984 γνωμοδότηση "του Κεντρικού 
Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. 
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4. Ιτ,ν ντ αρι-5. 302/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
ττ(; Ετικρατειας, με τρόταση τον Υτονργο) Χωροταξίας, 
Οικισμον και Περιβάλλοντος, ατοφασίζονμε: 

'Λρΰρο 1. 

^ “*Ρ»γΡ*9&5 τ» *?*ρο» 2 τον Π. Δ/τος της 9/18. 

ιο~ ι - ΰ"ωί αντικαταστάόηκε ατό το II.Λ. τη; 7.0/ 
18.7.1979, αντικα-5:σταται ως ακολούθως: 

«3. Η μεγίστη δνναμένη να κάλυψή ετιςάνεια ναό τον 
σννόλον των ανεγερθησομένων κτιρίων ορίζεται εις 30% και 
ν-ο των ανοικτών στοών εις 101/. της ετιςανείας τον χώρον». 

Άρθρο 2. 

, ^ ,ιϊΧ^ί παρόντος Διατάγματος αρχίζει ατό τη δημο- 
σιεντη τον στην Ερημερ’δα της Κυβερνήσεως. 

Στον Ιτουργό Χωροταξίας. Οικισμού και Περιβάλλοντος, 
αναθετουμ: τη δημοσίευση και εκτέλεση τον ταρόντος Δια¬ 
τάγματος. 

Αθήνα, 13 Ανγον-τον 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

γερτή βλητικών εγκαταστάσεων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Έχοντας υτόψη: 

( 1. Τις διατάξεις τον (Ν. Δ/τος της 17.7.1923 «αέρι σχε¬ 
δόν κολεών κ.λτ.», ότως μεταγενέστερα τροτοτοιήθηκαν και 
σνμτληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9 κιαι 70. 

2. Τις διατάξεις τον Ν. 1032/80 ττερί σνστάσεωσ τον 
Υτονργείον Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» 
(ΦΕΚ 57/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7. 

3. Την ντ’ αριθ. 13903/721/20.4.1982 κοινή ατόραση 
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Χωροτα¬ 
ξίας, Οικισμού κα>. Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 2188'ι και ε ? κό¬ 

τερο το άρθρο 0, ότως το άρθρο αυτό συμτληρώθήκΐ με το 
άρθρο 3 της ντ’ αριθ. 45002/2138/22.10.82 κοινής ιτορά- 
σεως των Υπουργών Π ροεερίας τής Κυβερνήσεως και Χω¬ 
ροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 825/Β). 

4. Την ντ’ αριθ. ;30/1983 γνωμοδότηση τον Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμαριάς (θεσ/νί·/.ης) για την τροτοτοίηση 
τον ρυμοτομικού σχεδίου Δήμον Καλαμαριάς και την επέκτα¬ 
ση των εργατικών κατοικιών (ΟΕΚ VII) στη Νέα Κρήνη 
με τον ατοχαρακτηρισρνό τμήματος τον χώρον τον τροόλέτε- 

ται για Αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκρίθηκε με το ατύ 
29.6.72 Δ/γμα (ΦΕΚ 185 Δ/4.8.72). 

5. Την υτ’ αριθ·.- 80/1983 γνωμοδότηση τον Συμβουλίου 
Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος τον Νομού Θεσ¬ 
σαλονίκης, τον γνωμοίοτεί ατορριττικά στην τρόταση τον 
Σνμβονλίον Δημοσίων Έργων και τον Δήμον Καλαμαριάς 
για την ντό*)η τροτοτοίηση, διότι: α) Δεν ελήρθη ντοψη τ: 
ισχύον ρυμοτομικό σχέ& ο τής τεριοχής και β) η Γενική 

1984 - 1987 τροβλέτετα: να εν ταχθεί η κατασκευή τλή: 
αθλητικού κέντρον, ατοςασίζονμε: 

Ατορρίττονμε την ρόταση τροτοτοιήσεως τον ρνμοτομι 
σχεδίου Δήμου Καλαμαριάς (Θεσ/κης) για την ετέκτ 
των εργατικών κατοικιών (ΟΕΚ VII) στη Νέα Κρήνη 
τον αποχαρακτηρισμό τμήματος τον. χώρον τον τροβλέτε 
για Αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκοίθηκε με το ατό 
0.1972 Δ/γμα (ΦΕ}Κ 185 Δ/4.8.72) * για τονς λόγον; 
αναφέρουμε ανωτέρω. 

Αθήνα, 3 Αύγουστον 1984 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

;:νς 

;κού 
ατη 
και 
τα: 
29. 
τον 

Αριθ. 00821/2423 (13) 

Αναστολή οικοδομικών εργασιών και χορήγησης οικοδομικών 
αδειών στην τεριοχή βορειως της Κοινότητας Μτάλας 
και τον εγ/υεκ.ριμένον ρυμοτομικού σχεδίου 'Εκάλη; (Αττ:- 
κής). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Έχοντας ντόψη: 

1. Τις διατάξεις τον ατό 17.7.1923 Ν. Δ/τος «τερί 
σχεδίων τόλεων κλτ.» ότως μεταγενέστερα τροτοτοιήβηκαν 
και σνμτληρώθηκαν και ειδικότερα την ταράγραςο 2 τον άρ¬ 
θρου 8 ότως ηι ταράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρ,θ-ρο 
1 τον Ν. 551/1077 (ΦΕΚ 08/Α'). 

3. Τις διατάξεις τον Ν. 1032/1980 «τερί σνστάσεως 
Υτονργείον Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» 
(ΦΕΚ 57/Α) και ειδικότερα τα άρθρχ 2, 3 και 7. 

4. Την 9τ’ αριθ. 44090/708/30.8.1983 ατόςαση τον 
Υτονργού Χωροταξίας. Οικισμού και Περιβάλλοντος για 
μεταβίβαση εξουσίας ντογραφής «Με εντολή Υτονργού» στο 
Γενικό Γραμματέα και τονς Προϊσταμένους Διευθύνσεων και 
Τμημάτων τον Υτονργείον Χωροταξίας, Οικισμού και Πε¬ 
ριβάλλοντος» (ΦΕΚ 5398), αποφασίζουμε: 

1. Αναστέλλονται για τρεις (3) μήνες οι οικοδομικές ερ¬ 
γασίες και η χορήγηση οιαΛίομικών αδειών στην τεριοχή 
βορείως της Κοινότητας Μτάλας και τον εγκεκριμένου ρυ¬ 
μοτομικού σχεδίου Εκυάλης (Αττικής) η οτοία εμτίττει στα 
διοικητικά όρια των Κοινοτήτων Αγιον ΙΣτεφάνον. Άνοι¬ 
ξης και Σταμάτας, στην οτοία είχε «τιβλιηθεί αναστολή μ: 
την υτ’ αριθ. Γ. 35448/1361/17.6.1983 ατόφαση τον Υ- 
τονργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος με -ύέ- 
μα «Αναστο/.ή οικοδομικών εργασιών και χορή-^ησης οικο¬ 
δομικών αδειών στην τεριοχή βορείως της Κοινότητας Μτά- 
λας και τον εγκεκριμένον ,ρυμοτομικού σχεδίαν Κκάλη; 
(Αττικής) (ΦΕΚ 327/Δ/25.7.1083 ικαι (ΓΛεχίστηκε με 
την ντ’ αριό. Γ. 4641/231/30.1.1984 (ΦΕΚ ΪΙ44/Δ/23. 
2.84) ατάφαση τον Υιτονργού Χωροταξίας, Οικισμοί και 
Περιβάλύ.οντος, ότως η τεριοχή μαίνεται να τερικλείεται 
με γαλάζια σννεχή γραμμή στο σχετικό τρωτότντο διάγραμ¬ 
μα σε κλίμακα 1:5000, τον σννοδενει την τελευταία ατό- 
φαση. 

2. Ατό την ταρατάνω αναστολή εξαιρούνται; 

α) Διανομές τον Υτονργείον Γεωργίας τον φαίνονται στο 
ίδιο διάγραμμα τερικλειόμενες ετίσης με γαΟιάζιαι συνεχή 
γραχμή και είναι διαγραμμισμένες. 

β)·Τα κτίρια κοινωφελών οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
κλτ.). 

γ) Ειδικά: 1) για την τεριοχή τον βρίσκεται μέσα στο 
χώρο της ταρατάνω αναστολής και σημειώνεται με διακε¬ 
κομμένη μανρη γραμμή, ότως φαίνεται στο ίδιο διάγρμμα 

•και 2) για οικοδομές του. αναγείρονται σε κληροτεμάχια τον 
έχουν ταραχωρηόεί ατό το Υτονργείο Γεωργίας, ίτιτρέ- 
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πιντα: ο: οικοδομικές εργάτες κρότον έγινε μέχρι τη οημο- 
τιεντη τη; αποφάτεως εκτκαφή θεμελίων μέχρι ένα (1) μέ¬ 
τρο 7ΐ ολόκληρη την εκτατή τον κτιρίου έάιτίι νομίμου αοείας. 

II ισχύ; τη; παρούτης αεοφάτεως’αρχίζϊ*· ατό τη οημοτί- 
ευτή τη; στη; Εφημερίϊα τη; Κυόερνήτεως. 

Α·3η;ία, 24 Αυγούττου 1984 

Με εντολή Υπουργού 

Ο Γενικό; Γραμματέας 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΆΝΤΙΔΗΣ 

Α,ρΐιί». II 5711 (14) 

Εφαρμογή άρθρου 1 του Ν. 053/1977 «περί υποχρεώσεων 
των παρόδιων ιδιοκτητών για την διάνοιξη ΕΟν. οδών 
Επαρχ. οεών κλπ.», στο Ν. Αχαΐας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΧΛΙΑΣ 

II απόφαση αυτή να δημοσιευΟεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

Πάτρα, 28 Λυγούστου 1984 

Ο Νομάρχη: 
ΕΥΡ. ΚΛΦΛΝΤΛΡ1ΙΣ 

Α?ι·5. 0135/Ψ.4.15.2 (10) 

Κατάργηση του τμήματος της παλαιάς επαρχιακής οδού 
Λεπούρων - Κύμης Κοιν. Ταξιαρχών Ν. Εύβοιας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3209/55 «περί 
διοικητικής αποκεντρώσεως» όπως συμπληρώθηκαν μέχρι 
σήμερα. 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το Ν. 053/1977 «περί υποχρεώσεως των παρόδιων 
ιδιοκτητών για την διάνοιξη ΕΟν. οδών κ.λ.π.». 

2. Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 02 του Ν. 947/1979 
«περί οικιστικών περιοχών», το II.Δ. 929/1979 ως και τον 
Ν. 960/21.8.1979 και ιδιαίτερα της παρ. 4 του άρθρου 9 
με τις οποίες τέθηκαν σε εφαρμογή νέες διατάξεις απαλλο¬ 
τριώσεων με επιβάρυνση των παρόδιων ιδιοκτητών για τις 
περιπτοόσεις ΕΟν. οδών (νέες διανοίξεις, βελτιώσεις ή δια- 
πλατύνσεις) και Επαρχιακών Δημοτικών και Κοινοτικών 
οδιόν (νέες διανοίξεις, βελτιώσεις). 

3. Την εγκεκριμένη μελέτη διανοίξεως της οδού 111 
ΕΟν. οδός Γολέ μι-Μ αζα ράκι -Xαϊκάλι-11 ιομηχανική ζώνη 
Πατριόν από χ.0. 0 -)· 000 έο>ς 1 + 536,86, αποφασίζουμε: 

Ορίζουμε ότι για το τμήμα της οδού 111 Εθνική οδό 
Γολέμι-Μαζαράκι--Χαΐκάλι και από την χ.0. 0 -(- 000 έως 
1 + 536,86 να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 
του Ν. 653/77 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα. 

11 απόφαση αυτή να δημοσιευΟεί στην Εφημερίδα τη: 
Κυβέρνησης. 

Πάτρα, 28 Λυγούστου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΕΥΡ.. ΚΑΨΛΝΤΛΡΗΣ 

Α:ι£. II 5712 (15) 

Εφαρμογή άρθρου -1 του Ν. 653/1977 «περί υποχρεώσεων 
των παρόδιων ιδιοκτητών για την διάνοιξη ΕΟν. οδών 
εταρχ. οίών κλπ.», στο <Ν. Αχαΐας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

!· Υο 653/1977 «περί υποχρεώσεως των παρόδιων 
ιδιοκτητών για την διάνοιξη ΕΟν. οδών κ.λ.π.». ’ 

2. Τις παρ. 9 και 10. του άρθρου 02 του Ν. 947/1979 
«περ ίαικιστικών περιοχών», το II.Δ. 929/1979 ως και τον 
Ν. 960/21.8.1979 και ιδιαίτερα την παρ. 4 του άρθρου· 9 
με τις οποίες τέθηκαν σε εφαρμογή νέες διατάξεις απαλλο¬ 
τριώσεων με επιβάρυνση των παρόδιων ιδιοκτητών για τις 
περιπτώσεις.ΕΟν. οδών (νέες διανοίξεις, βελτιώσεις ή δια- 
πλατύνσεις) και Επαρχιακών Δημοτικών και Κοινοτικών 
οδιόν (νέες διανοίξεις, βελτιώσεις). " 

·'· Την εγκεκριμένη μελέτη διανοίξεως της οδού 111 ΕΟν. 
οδός I’ολέμι-Λ 1 αζαράκι-Χαΐκάλι-Βιομηχανική ζώνη Πα- 
τρων απο χ.0. 1 + 536,86 έως 2 + 638,32, αποφασίζουμε : 
Ορίζουμε ότι για το τμήμα της οδού 111 ΕΟν. οδός 

Γολέμι-Μαζαράκι-Χαΐκάλι και από τη χ.0. 1 + 536,86 
έως 2 + 038^2 να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 
1 ·■ του Ν. 653/77 όπως τροποποιήθηκαν · μεταγενέστερα. 

2. Την 5/31 /Ί 2.4.84 γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμ¬ 
βουλίου Δημ. Έργων, που γ;ωμοδοτεί υπέρ της εξαγοράς 
του τμήματος της παλαιάς επαρχιακής οδού Λεπούρων - 
Κύμης από την Ασημίνα Παπουτσή εμβαδού 124,80 μ2 
μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου Τ.Ε.Ε. της ΔΤΙ’Ν 
Εύβοιας που τάσσεται υπέρ της εξαγοράς του τμήματος 
της οδού επειδή από αυτοψία που έγινε προέκυψε ότι ο 
χώρος δεν χρησιμοποιείται. 

3. Τον Α.Ν. 1956/1939/ΨΕΚ 373Λ και ειδικότερα το 
άρθρο 2 αυτού, αποφασίζουμε : 

Καταργούμε το τμήμα της παλαιάς επαρχιακής οδού 
Λεπούρων - Κύμης στη θέση περί τα 200 μ. πριν την 
Κοινότητα Ταξιαρχών εμβαδού 124,80 μ2 σύμφωνα με 
το από 9.2.1984 σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας και συμ¬ 
φωνούμε για την εξαγορά του από την Ασημίνα 1 Ιαπουτσή. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευΟεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα, 28 Λυγούστου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΕΥΤΥΧΗΣ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ1Σ 

Λριύ. ΟΙΚ. ΤΙΜΙΕ 3421 .(17) 

'Λρσις απηλλοτριώσεως επιβληΟείσης διά του ρυμοτομικού 
σχεδίου Κομοτηνής. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Ιην υπ’ αριΟ. 272/1984 απόφαση του ΣτΕ με την 
οποία ακυρώθηκε η άρνηση τη: Διοικήσεως (υπ’ αριΟ. 
17449/1142/23.6.81 πράξη του ΥΧΟΠ) να άρη την απαλ- 
λ,οτρίωση του ακινήτου των Πέτρου Σπεντζόπουλου κλπ. 
την επιβληΟείσα διά του από 30.11/31.12.70 Β.Δ. (ΦΕΚ 
311 τ. Δ') εγκρίναντος την ρυμοτομία εις την περιοχή 
όπου κείται το εν λόγω' ακίνητο και επανεπέμφΟηκε η υπό¬ 
θεση στην Διοίκηση με σκοπό να προβεί στις-απαραίτητες 
ενέργειες για την άρση της απαλλοτριιόσεως. 

2. Το υπ’ αριΟ. 443/2.11.1983 (ΦΕΚ 165 Α/17.11.83 
11.Δ. «περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες 
έγκρισης τροποποιήσεως ρυμοτομικών σχεδίων * και1 επι¬ 
βολής προκηπίων». - 

3. Την υπ’ αριΟ. 82/1984 εγκύκλιο Δ/γή του.ΥΧΟΠ, 
σύμφωνα με την οποία για τροποποίηση ρυμοτομικού σχε¬ 
δίου που γίνεται σε εκτέλεση -απόφασης του Συμβουλίου 

■ της Επικράτειας που ακύρώσε την άρνηση της Διοίκησης 
να άρει απαλλοτρίωση, σε οικισμούς πάνω από -5.000 κα¬ 
τοίκους αρμόδιος είναι ο Νομάρχης, έστο» και αν με την 
τροποπόίήϊτη αυτή μειώνεται κοινωφελής ή κοινόχρηστος 
χώρος. .·ι>: ' » · I 
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Τ" Ι!·Δ· /ίϋΙ 1/31.12.70 (ΦΚΚ 811 - Λ') τ-, 
Ο..οιοτρί,..»"Λ·./10,,>= το τότε εγνε/.ρνιένυ ρυμυενη/.ϋ π/;- 

(Δ/γμα '_"ι.7.4π, ΦΚΚ 1*85/1.8.4(1) ή-,, 

υ~ αριΟ. 251 Ιί' οεκοδ. τετράγωνο, μετατρχττέντο; τμή- 
μχτος αυτοί» σε πλατεία κα·. τμήματος σε πεζόδρομο, απο¬ 
φασίζουμε : 

Αίρουμε την απαλλοτρίωση που επιβλήθηκε στο ακίνητο 
--εντζοπουλου κλπ. επί της πλ. Βασ. Κων/νου της 

11 ο/.είος Κομοτηνής διά του από .ΊΟ. 11.70 (ΨΕΚ 311 Δ/' 
31.12.70) 13.Δ. του εγκρινχντος το ρυμοτομικό σχέδιο Κο¬ 
μοτηνής τροποποιουντες αυτό και επαναφέροντας σε ισ/ύ 
το ..ροϊσχυον ρυμοτομικά σχέδιο, όσον αοοοά αόνο το υπ’ 
αριΟ. 251 13 οικοδ. τετράγωνο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευΟεί στην Κοηιιερίδα της 
Κυβέρνησης. ' 

Κομοτηνή, 14 Αυγούστου 1084 

Ο Νομάρχης 
ΑΙΙΟΣΤ. ΓΙΑΙΙΛΔΙΙΜΟΣ 

Λ:ιό. ΔΙγ/Ο/11429 (19) 

Κιδοποιησ ι·, παρακατάόεσης αποζημίωσης ακινήτων που έχουν 
ρυμοτομηβεί με το εγκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου 
Αθηναίων για τη διάνοιξη της Λεωφ. Υαηττού μετασύ 

των οδών Λ. Τζώρτζ και Ζυγούρη (Π.Α. 97/72). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ίυχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν.Δ. 17.7.1923 «περί σχεδίων πό¬ 
λεων, /.ωμών -και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής 
αυτών» (ΦΗΚ 228/10.8.1923 τ. Λ'). 

2) Ί ις διατάξεις του Ν.Δ. 797/1971 «περί αναγκαστι¬ 
κών απαλλοτριώσεων» (ΦΒΚ 1/1.1.1971 τ. Λ'). 

3) Την εξουσιοδοτική απόφαση του Υπουργού Δτμ. Έρ¬ 
γων ΕΔ2α/0Ι, Ι13/Φ.2.2.Γ/8.12.83 (ΦΒΚ 727/15.12. 
1983 τ. Β'). 

4) Το 11 .Δ. 910/1977 (ΦΒΚ 305/10.10.1977 τ. Λ') 
«περί οργανισμού του Υπ. Δημοσίων Έργων». 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Αριί». Δ1γ/0/11428 (13) 

Ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης χκινήτων που έχουν 
ρυμοτομήσει με το εγκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δή¬ 
μου Λόηυαίων για τη διάνοιξη της -Λεωφ. Υμηττού μετα¬ 
ξύ των οδών Λ. Τζώρτζ και Ζυγούρη (·Π.Α. 97/72). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν.Δ. 17.7.1923 «περί σχεδίων πό¬ 
λεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οίκοδο’χής 
αυτών» (ΦΒΚ 228/10.8.1923 τ. Λ'). 

2) Τις διατάξεις του Ν.Δ. 797/1971 «περί αναγκαστι¬ 
κών απαλλοτριώσεων» (ΦΒΚ 1/1·. 1.1971 τ. Λ'). 

3) Την εξουσιοδοτική απόφαση του Υπουργού Δημ. Ερ¬ 
γων ΕΔ2α/01, 113/Φ.2.2.1/8.12.83 (ΦΒΚ 727/15.12. 
1983 τ. Β'). 

4) Το Π.Δ. 910/1977 (ΦΒΚ 305/10.10.77 τ. Λ') 
«περί οργανισμού του Υπ. Δημοσίων Έργων». 

5) Ταυ πίνακα παρακατάθεσης της αποζημίωσης που κα¬ 
θορίστηκε με το πρακτικό 3301/0.7.84 των Νομικών Υπη¬ 
ρεσιών της Διοίκησης για ακίνητα που ρυμοτομή-όηκαν με 
το εγκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Α-όηναίων γεα τη 
διάνοιξη της Λεωφ. Υμηττού μεταξύ των οδών Λ. Τζώρτζ 
και Ζυγουρη σύμφωνα με τις ενδείξεις της πράξη; αναλο¬ 
γισμού 97/72. 

Ειδοποιούμε τα πρ,οσωπα που έχουν ή αξιώνουν εμπράγμα¬ 
τα δικαιώματα στα παραπάνω κινητά, ότι η αποζημίωση των 
οικοαεοικών εκτάσεων που έχουν ρυμοτομηδεί και των επι¬ 
κείμενων τους όπως σημειώνονται στα στοιχεία προδικασίας 
του αρ-δρου 5 του Ν. 653/1977, έχει κατατε-δεί στο Τα¬ 

μείο Παρακαταθηκών και Δανείων Ανδηρών, -ύστερα από το 
συμψηφισμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προβλέπει το 
αρ*·3ρο 6 του Ν. 5269/1931- και με την έκδοση του γραμ¬ 

ματίου παρακαταθήκης 730817/3.8.84 για συνολικό ποσό 
1.140.614 δραχμών. 

Η παρακατάθεση τη; παραπάνω αποζημίωσης έγινε υπέρ 
Νικολάου Ιίαρακύκλα και [Κονδύλως Καρακόκλα (Καληδένη 
και -δα- καταβληδεί μόνο στα πρόσωπα που ·δα αναγνωριστούν 
δικαιούχοι με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αόη- 
νών 

Αιδή»χ, 4 Σεπτεμβρίου 1984 
Με εντολή Υπουργού 

Ο Ίν.ημ·2τάρχη; 
, :.. .·, ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΑΣΚΑ'ΛίΑΚΉΣ 

5) Τον πίνακα παρακατάθεση; της αποζημίωσης που κα¬ 
θορίστηκε με το πρακτικό 3301/6.7.84 των Νομικών Υπη¬ 
ρεσιών της Διοίκησης για ακίνητα που ρυμοτομήδηκαν με 
το εγκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Αθηναίων για τη 
διάνοιξη της Λεωφ. Υμηττού μεταξύ των οδών Λ. Τζώρτζ 
και Ζυγούρη σύμφωνα με τις ενδείξεις της πράξης αναλο¬ 
γισμού 97/1972. 

Ειδοποιούμε τα πρόσωπα που έχουν η αξιώνουν εμπράγμα¬ 
τα δικαιώματα στα παραπάνω ακίνητα, ότι η αποζημίωση 
των οικοπε δικών εκτάσεων που έχουν ,ρυμοτομηδ-εί και των 
επικειμένων τους όπως σημειώνονται στα στοιχεία προδικα¬ 
σίας του άρ-δρου δ του Ν. 653/1977, έχει κατατε-δεί στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Α-δηνών, ύστερα από 
το συμψηφισμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προβλέπει 
το αρ-δρο 6 του Ν. 5209/1931 -και με την έκδοτη του γραμ¬ 
ματίου παρακαταθήκης 736316/3.8.84 για συνολικό ποσό 
2.120.900 δραχμών. 

Η παρακατάθεση της παραπάνω αποζημίωση; έγινε υπέρ 
Δημητριου Γεωργίου και Απόστολου Λδανασιάίη και ·δα κα¬ 
ταβληθεί μόνο στα πρόσωπα που -δα αναγνωριστούν δικαιού¬ 
χοι με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

ΑΦήυα, 4 Σεπτεμβρίου 1984 

Με εντολή Υπουργού 

Ο Τμηματάρχη; 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΟΣ 

Λρι-δ. 01395/15203 (20) 

Ειδοποίηση της παρακατ 
ρυμοτομουμένων κατά ■ 
δ ίου Γαλατσίου. 

α-δεσεως αποζημιώσεως ακινήτων 
την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχε- 

ω τιιωτπ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΊΕ^οντας υπόψη: 

Κ Τις διατάξεις του από 17.7.1923 Ν. Δ/τος «περί 
τχεοιων πόλεων, κωμων κλπ.». 

2 Τις διατάξει; του Ν.Δ. 797/71 «περί αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων». 

3. Τις διατάζεις του Ν. 1032/80 «περί συστάσεως του 
Ιντουργε,ου λω?/α«ας, Οικισμού και Περιβάλλοντος». 

4. Τ? αριβ. 44690/768/30.8.83 απόφαση ΥΧΟΠ «περί 
εταοιβασεως εςουσεα; του ΥΝΟΠ στους Προϊσταμένους 
η» Γ*νίκης Δ/νσης Οικισμού». 

ν-’- 



ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ Κ.ΥΒΕΡΝΗΣΕΏΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

το α?:·ύ. 
Π 2037.α- 

IΙβ?«Μ*ς Αδ^νών,^χβύώς «ι « ττ/όν ενυτοίτ,/Λυς οα- Η Λνα-Λ0ίω7Τ/ αντή να ίί^οτ-υίε: «ην Ε=ηυ 
νευτε; ετι των ακίνητων τούτων, οτί η ατόζτ,μ,ίωτη, τον Κυοεονήτιως. ' 
7.2ίο?!7τττ7.ϊ τύμρωνα με -·φ αρι-&. 274/83 ατόραιτ. τον ' 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για την αταλ/τη των 
ακινήτων, έχει /.ατατε-ίεί οτο Ταμείο Π αρα/.ατα-2ην.ών ν.α: 
Δανείων ατερ των /.άτω-ύ* "ιδιοκτητών ήτοι: 

Αλήνα. 4 Σεττεμίρίου 1984 

-Με εντολή Ττονργού 

I. Ττερεμέγν.λη Ραλλού . . 

.2. Διαμαντοτούλου Σταυρούλα. 
11 Διευ-ύύντρια 
Β. ΓΡΓΛΛΗ 


