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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 1,072 στρεμμάτων στη θέση 
Αγ. Τριάδα Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας. 1 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 30,00 στρεμμάτων, στη θέση 
«Κόρεσι» περιοχής Κοινότητας Στεφάνης Ν. Βοιωτίας. 2 

Καθορισμός των ορίων του αιγιαλοϋ και δημιουργία ζώνης παρα¬ 
λίας στη θέση «Μπενίτσες» Κοινότητας Μπενιτσών προ ιδιοκτη¬ 
σίας «Αφοί Μάνεση Α.Ε.». 3 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημίωσης από αναγκαστική 
απαλλοτρίωση στην Πάτρα. 

Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημίωσης από αναγκαστική 
απαλλοτρίωση στις Πλαταιές Βοιωτίας. 5 

Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημίωσης από αναγκαστική 
απαλλοτρίωση ακινήτου στη Στυλίδα. 

Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημίωσης από αναγκαστική 
απαλλοτρίωση ακινήτου στη Φορτέτζα Ρέθυμνου Κρήτης. . . 7 

Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημίωσης από αναγκαστική 
απαλλοτρίωση ακινήτου στην οδό Διπϋλου 5-7-9 στην Αθήνα. . 8 

Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημίωσης από αναγκαστική 
απαλλοτρίωση για λόγους ρυμοτομικούς στην Πλατεία Νικο- 
τσάρα στην Καβάλα. 9 

Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημίωσης από αναγκαστική 
απαλλοτρίωση ακινήτου στο Μοναστηράκι Εδέσσης.10 

Ειδοποίηση παρακατάθεσης από τη ΔΕΗ συμπληρωματικής αποζη¬ 
μίωσης τμήματος του κτηματοτεμαχίου αριθ. 2765 Κοιν. Αναρ¬ 
γύρων Ν. Φλώρινας για την επέκταση του Ορυχείου Αναργύρων 
(Απόφυση)..11 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αναστολή εκδόσεως οικοδομικών αδειών στο 27 Ο.Τ. του Δήμου 
Χολαργού Αττικής.12 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 746 (1) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 1,072 στρεμμάτων στη θέση Αγ. 
Τριάδα Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος της Χώ¬ 
ρας. 

2. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και 

των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και ειδικότερα: 
α) Του άρθρου 41 παρ. 1. 
β) Του άρθρου 38. 
4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας: 
α) 160417/1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. 
5. Την αριθ. 1425/18.6.87 πρόταση*του Δασαρχείου Θηβών περί 

κηρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερομένης στο θέμα εκτάσεως που 
καλυπτόταν από αραιά θυμάρια και αποψιλώθηκε παράνομα από την 
καταλήπτρια Κυριακή συζ. Στ. Δερβίση κατοίκου Θηβών, αποφασί¬ 
ζουμε: 
Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του δασικού χαρα¬ 

κτήρα, την προστασία και αποκατάσταση της δασικής βλαστήσεως με 
φυσική αναγέννηση, τη δημόσια δασική έκταση εμβαδού χιλίων εβδο¬ 
μήντα δύο τετραγωνικών μέτρων (1.072 τ.μ.), που βρίσκεται στη θέση 
«Αγία Τριάδα» Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας προσδιορίζεται από τα 
στοιχεία ΑΒΓ ΔΕΖΑκαιΗΘΙΚΛΗΝΞΗ όπως φαίνεται στο 
συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης 
αυτής και έχει όρια: 

Α' Τμήμα: 
Ανατολικά: Με ρεύμα και πέραν αυτού ΔΔΕ. 
Δυτικά: Με δημόσια δασική έκταση. 
Βόρεια: Με δημόσια δασική έκταση. 
Νότια: Με ελαιαγρό καταλήπτριας Κυριακής συζ. Στ. Δερβίση. 
Β' Τμήμα 
Ανατολικά: Με ρεύμα και πέραν αυτού με αγρό Βασ. Ξύδη. 
Δυτικά: Με δημόσια δασική έκταση. 
Βόρεια: Με ΔΔΕ και αγρό καταλήπτριας Κυριακής συζ. Στ. Δερβίση. 
Νότια: Με δρόμο Θηβών - Αμπελοχωρίου. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 

σεως. 
Λιβαδειά, 30 Ιουνίου 1987 
Ο Νομαρχών Διευθυντής 

ΣΩΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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Αριθ. 745 (2) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 30,00 στρεμμάτων, στη θέση «Κό- 

ρεσι» περιοχής Κοινότητας Στεφάνης Ν. Βοιωτίοις. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος της Χώ¬ 

ρας. 

2. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και 
των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και ειδικότερα: 

α) Του άρθρου 41 παρ. 1. 

β) Του άρθρου 38. 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας: 

α) 160417/1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Την αριθ. 1617/19.6.87 πρόταση του Δασαρχείου Θηβών περί 
κηρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερομένης στο θέμα εκτάσεως που 
καλυπτόταν από χαλέπιο πεύκη και αστοφίες, και καταστράφηκαν από 

την πυρκαγιά που έγινε την 22α/4.1987, αποφασίζουμε: 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του δασικού χαρα¬ 

κτήρα, την προστασία και αποκατάσταση της δασικής βλαστήσεως με 
φυσική αναγέννηση, τη δημόσια δασική έκταση εμβαδού τριάντα 
(30,00) στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «Κόρεσι» περιοχής κοινό¬ 

τητας Στεφάνης Ν. Βοιωτίας προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α Β Γ Δ Ε 
Ζ Α όπως' φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπό¬ 

σπαστο μέρος της απόφασης αυτής και έχει όρια: 

Ανατολικά: Δημόσιο δάσος Στεφάνης. 

Δυτικά: Ομοίως. 

Βόρεια: Ομοίως. 

Νότια: Ομοίως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως. 

Λιβαδειά, 30 Ιουνίου 1987 

Ο Νομαρχών Διευθυντής 
ΣΩΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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Αριθ. ΟΕ/6107 (3) 

Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας 
στη θέση «Μπενίτσες» Κοινότητας Μπενιτσών προ ιδιοκτησίας «Αφοί 
Μάνεση Α.Ε.». 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 μέχρι και 7 του ΑΝ. 2344/1940 

«περί αιγιαλού και παραλίας», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώ¬ 

θηκαν με τις διατάξεις: α) του άρθρου 13 του Ν. 1078/1980 και β) του 
άρθρου 23 του Ν. 1337/1983. 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Β’ 

της 0.208/181/26.4.1982 (ΦΕΚ 214/26.4.1982 τεύχος Β') 

κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονο¬ 

μικών «Αναμόρφωση Συλλογικών Οργάνων Γνωμοδοτικής και Αποφα¬ 

σιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών». 

3. Την από 5.9.86 έκθεση της «Επιτροπής καθορισμού των ορίων 
του αιγιαλού και Παραλίας και θέσεων αμμοληψίας», που καθόρισε τα 
όρια του αιγιαλού και της παραλίας στην περιοχή Μπενίτσες Κοινό¬ 

τητας Μπενιτσών και το από Μάιο 1985 με κλίμακα 1:1000 τοπογρα¬ 

φικό διάγραμμα του Γεωργίου Οικονόμου μηχανικού, που θεωρήθηκε 
την 5.9.1986 από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας 
Κερκύρας και συνοδεύει την έκθεση της προαναφερομένης Επιτρο¬ 

πής. 
4. Την ομόφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, που δια¬ 

τυπώθηκε στο 187.2/535/86/24.4.86 έγγραφό του. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της παραγράφου 1 του Ν. 3200/ 

1955 (ΦΕΚ 97/Α/1955) «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» σε συν¬ 

δυασμό με τις διατάξεις του από 28.6.1955 Β.Δ/τος «περί εξαιρέσεως 
από της κατά το άρθρο 1 παράγρ. 1 του του Ν. 3200/1955 αρμοδιό- 

τητος των Νομαρχών, αντικειμένων τινών αρμοδιότητος του Υπουργού 
Οικονομικών», του Β.Δ. 704/1970 και του άρθρου 1 παράγραφος 5 
του Π.Δ. 71/25.2.1984, σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Οικονομικών στους Νομάρχες και στις περιφερειακές Αρχές 
διανομαρχιακού επιπέδου, αποφασίζουμε: 

1. Επικυρώνουμε την από 5.9.1986 έκθεση της Επιτροπής καθορι¬ 

σμού των ορίων του αιγιαλού και παραλίας και θέσεων αμμοληψίας, 

καθώς και το από Μάιο 1985 τοπογραφικό διάγραμμα, που τη συνο¬ 
δεύει, το οποίο συντάχθηκε από τον Γεώργιο Οικονόμου μηχανικό, με 
κλίμακα 1:1000 και θεωρήθηκε την από 5.9.1986 από τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Κερκύρας, επί του οποίου η πιο 
πάνω Επιτροπή, με κόκκινη γραμμή καθόρισε τα όρια του αιγιαλού, στη 
θέση Μπενίτσες Κοινότητας Μπενιτσών και με κίτρινη γραμμή τα όρια 
της παραλίας στην ίδια θέση. 

2. Η παρούσα απόφαση μαζί με την έκθεση και το διάγραμμα, που 
προαναφέραμε, να δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1078/1983. 

Κέρκυρα, 2 Ιουλίου 1987 

Ο Νομάρχης 
ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΙΣΣΑΚΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 

άρθρ. 74 ΠΔ 636/77 

Δια το καθορισμό των ορίων αιγιαλού εις «Μπενίτσες» κοινότητος 
Μπενιτσών Κέρκυρας, προ ιδιοκτησίας «ΑΦΟΙ ΜΑΝΕΣΗ Α.Ε.». 

Εν Κερκύρα τη 5.9.86 οι υπογεγραμμένοι: 
1) Γεράσιμος Τζετζερής, Οικ. Έφορος Κερκύρας. 

2) Αικατερίνη Φ. Γραίκα, ΔΤΥΝ Κερκύρας. 

3) Παπαΐωάννου Τριαντ., Λιμενάρχης Κέρκυρας. 

αποτελούντες την επιτροπή καθορισμού των ορίων του αιγιαλού δυ¬ 

νάμει του άρθρου 74 του Π.Δ. 636/77 και της υπ’ αριθμ. 727/9.1.85 

αποφάσεως Νομάρχου (παρ. 1 άρθρ. 63 του ΠΔ 636/77) συγκληθείσα 
διά εντολής του προέδρου αυτής μετέβημεν επί τόπου εις την προανα- 

φερθείσα περιοχή την 31.7.1985. 

Λαβόντες υπ’ όψιν. 

1. Την από 17.6.1985 αίτηση της «ΑΦΟΙ ΜΑΝΕΣΗ Α.Ε.» διά της 

οποίας ζητείται ο καθορισμός των ορίων του αιγιαλού εις την προανα- 

φερθείσα περιοχή. 

2. Το υπό του Γεωργίου Οικονόμου Τοπογράφου Μηχανικού συντα- 

χθέν το Μάιο του 1985 τοπογραφικό διάγραμμα και υψομετρικό διά¬ 

γραμμα εις 13 πινακίδας εις κλίμακα 1:1000 ηλεγμένο διά την ακρί¬ 

βεια της αποτύπωσης υπό του Νικολάου Βελιανίτη την 1.10.1985 και 
θεωρηθέν υπό της ΔΤΥΝ Κερκύρας την 5.9.86 ως το άρθρο 20 Ν 
719/77 ορίζει. 

3. Τις διατάξεις του ΑΝ 2344/40 ως ούτος ετροποποιήθη και την 
προς τούτο υπάρχουσα σχετική Δικαστηριακή και Διοικητική Νομολο¬ 

γία. 

4. Την εκ της επί τόπου Σχηματισθείσα αντίληψη περί του πλάτους 
της βρέχόμενης ζώνης της ξηράς και τα εκτελεσθέντα έργα προσχώ- 

σεως προ της ιδιοκτησίας «ΑΦΟΙ ΜΑΝΕΣΗ Α.Ε.» και την ήδη δη- 

μιουργηθείσα κατάσταση. 

5. Την ύπαρξη βάσει της ΕΦ 7735/4.5.1974 απόφασης χάραξης 
αιγιαλού και παραλίας, μαρτυρικές καταθέσεις, έγγραφα ΓΕΝ, ως και 
τα εξ αυτών συμπεράσματα κατά την κρίση της επιτροπής, αποφασίζει: 

1. Αποφαίνεται ότι υφϊσταται παλαιός αιγιαλός (βάσει της ΕΦ 
7735/4.7.1974 απόφασης) και καθορίζει τούτον διά συνεχούς κόκ¬ 

κινης πολυγωνικής γραμμής 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. και 9, 10, 11,12, 

13, 14, 15, 16, 17 της οποίας αι κορυφαί εξασφαλίζονται ως φαίνεται 
στην από 5.3.1974 έκθεση επιτροπής χάραξης αιγιαλού, επικυρομένη 
με την ΕΦ 7735/4.7.1974 απόφαση χάραξης αιγιαλού. 

2. Καθορίζει μεταξύ των τομών ΑΑ και ΒΒ την ύπαρξη παλαιού αι- 

γιαλού διά συνεχούς μπλε πολυγωνικής γραμμής 7,, 8, 9 και 9, της 
οποίας αι κορυφαί εξασφαλίζονται ως εξής: 

κορυφή 7]: Ευρίσκεται εις απόσταση 46.00 και 37.00 μ. από της Α 
και ΒΑ κορυφής αντιστοίχως του κτιρίου Α. 

κορυφή 8: Ευρίσκεται εις απόσταση 32.00 και 55.00 μ. από των ΒΑ 
κορυφών των κτιρίων Β και Α αντιστοίχως. 

κορυφή 9: Ευρίσκεται εις απόσταση 34.00 και 68.00 μ. από της ΒΑ 
κορυφής του κτιρίου Γ και της ΒΑ κορυφής του κτιρίου Β αντιστοίχως. 

κορυφή 9μ Ευρίσκεται εις απόσταση 54.00 και 46.90 μ. από της 
ΒΑ κορυφής του κτιρίου Δ και της ΒΑ κορυφής του κτιρίου εστιατορίου 
«Φαλιράκι». 

3. Καθορίζει επί του ως άνω τοπογραφικού διαγράμματος: 

α) Την οριογραμμή του αιγιαλού διά κόκκινης συνεχούς πολυγω¬ 

νικής γραμμής 7 ν 8, 8,, μ9, 9, και μόνο μεταξύ των τομών ΑΑ και ΒΒ 
της οποίας αι κορυφαί εξασφαλίζονται ως εξής: 

κορυφή 7^ Ευρίσκεται εις απόσταση 46.00 και8 37.00 μ. από της 
Α και ΒΑ κορυφής αντιστοίχως του κτιρίου Α. 

κορυφή 8: Ευρίσκεται εις απόσταση 55.50 και 44.90 μ. από των ΒΑ 
κορυφών των κτιρίων Α και Β αντιστοίχως. 

κορυφή 8^ Ευρίσκεται εις απόσταση 47.00 και 88.00 μ. από της 
ΒΑ κορυφής του κτιρίου Β και της ΝΑ κορυφής του κτιρίου εστιατορίου 
«Φαλιράκι» αντιστοίχως. 

κορυφή 82: Ευρίσκεται εις απόσταση 61.30 και 60.90 μ. από της ΒΔ 
κορυφής του κτιρίου Β και της ΝΑ κορυφής του κτιρίου εστιατορίου 
«Φαλιράκι» αντιστοίχως. 

κορυφή 9: Ευρίσκεται εις απόσταση 52,50 και 62.60 μ. από της ΝΑ 
κορυφής του κτιρίου εστιατορίου «Φαληράκι» και της ΝΑ κορυφής του 
κτιρίου Δ αντιστοίχως. 

κορυφή 9^ Ευρίσκεται εις απόσταση 46.90 και 54.00 μ. από της 
ΒΑ κορυφής του κτιρίου εστιατορίου «Φαληράκι» και της ΝΑ κορυφής 
του κτιρίου Δ αντιστοίχως. 

β) Την οριογραμμή της παραλίας κίτρινης συνεχούς πολυγωνικής 
γραμμής 8',, 8'2, 8'3, 9'ρ 9'2, 10'( και μόνο μεταξύ των τομών ΑΑ και 
ΒΒ και εις απόσταση 10.00 μ. απο της γραμμής του αιγιαλού μη εξαι¬ 

ρούμενων των κτισμάτων που τέμνονται ή που ευρίσκονται εντός της 
δημιουργουμένης ζώνης παραλίας. 

4. Η ανωτέρω χάραξη της εν λόγω παραλίας γίνεται επειδή δεν εξυ¬ 

πηρετούνται οι σκοποί της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ΑΝ 
2344/40. 

Η Επιτροπή 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΖΕΤΖΕΡΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Φ. ΓΡΑΙΚΑ 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤ. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
Αριθ. Φ 27/24615 (4) 

Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημίωσης από αναγκαστική απαλ¬ 

λοτρίωση στην Πάτρα. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Έχοντας υπόψη 

1) Τις διατάζεις του Ν. 1558/85 «κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ¬ 

γανα» ΦΕΚ 137/Α/26.7.85, 2) το αριθ. 941/15.10.77 (ΦΕΚ 320/ 
Α/17.10.77) Προεδρικό Διάταγμα «περί Οργανισμού του Υπουργείου 
Πολιτισμού, 3) την αριθ. Ο-Ε/Φ/09/32530/8.8.86 (ΦΕΚ 548/ 

12.8.86/τ.Β') απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού για τη μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, στον Ειδικό Γραμματέα Διοικη¬ 

τικού Τομέα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους Διευ¬ 

θύνσεων Τμημάτων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
ΥΠΠΟ, 4) τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν.Δ. 797/1971 «περί 
αναγκαστιικών απαλλοτριώσεων» πληροφορούμε όσους: 

α) Έχουν δικαιώματα κυριότητας ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα 
στο ακίνητο που απαλλοτριώθηκε δυνάμει της αριθ. Π 4008/1540/ 

29.6.83 (ΦΕΚ331/Δ/81)για αρχαιολογικούς σκοπούς στην Πάτρα. 

β) Έχουν εγγράψει υποθήκη ή έχουν επιβάλει κατάσχεση ή με οποιο- 

δήποτε τρόπο διεκδικούν το ακίνητο που απαλλοτριώθηκε ότι η αποζη¬ 

μίωση που καθόρισε η από 25.11.83 έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής 
του άρθρου 15 ΝΔ 797/71 για το ακίνητο και για τα υπερκείμενα 
αυτού όπως φαίνονται στο κτηματολογικό διάγραμμα που συνοδεύει 
την απόφαση απαλλοτρίωσης και στο σχετικό κτηματολογικό πίνακα 
έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρική 
Υπηρεσία) και έχει εκδοθεί γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης 
αριθ. 862448/15.6.87 για (160.000) εκατόν εξήντα χιλιάδες δραχ¬ 

μές. 

γ) Η αποζημίωση αυτήί είναι αποδοτέα στους δικαιούχους που θα 
αναγνωρισθούν σύμφωνα με το Νόμο. 

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερ- 

νήσεως. 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 1987 

Με Εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταμένη κ.α.α. 

ΙΦΙΓ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

♦ 
Αριθ. Φ 103/24617 (5) 

Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημίωσης από αναγκαστική απαλ¬ 

λοτρίωση στις Πλατάιές Βοιωτίας. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Έχοντας υπόψη 

1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ¬ 

γανα» ΦΕΚ 137/Α/26.7.85, 2) το αριθ. 941/15.10.77 (ΦΕΚ 320/ 

Α/17.10.77) Προεδρικό Διάταγμα «περί Οργανισμού του Υπουργείου 
Πολιτισμού, 3) την αριθ. Ο-Ε/Φ/09/32530/8.8.86 (ΦΕΚ 548/ 

12.8.86/τ.Β') απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού για τη μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, στον Ειδικό Γραμματέα Διοικη¬ 
τικού Τομέα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους Διευ¬ 

θύνσεων Τμημάτων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
ΥΠΠΟ, 4) τις διατάξεις τέον άρθρων 7 και 8 του Ν.Δ. 797/1971 «περί 
αναγκαστιικών απαλλοτριώσεων» πληροφορούμε όσους: 

α) Έχουν δικαιώματα κυριότητας ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα 
στο ακίνητο που απαλλοτριώθηκε δυνάμει της αριθ. Π 11451/ 

14.11.85 (ΦΕΚ 721/85) για αρχαιολογικούς σκοπούς στις Πλαταιές 
Βοιωτίας. 

β) Έχουν εγγράψει υποθήκη ή έχουν επιβάλει κατάσχεση ή με οποιο- 

δήποτε τρόπο διεκδικούν το ακίνητο που απαλλοτριώθηκε ότι η αποζη¬ 

μίωση που καθόρισε το Μονομελές Θηβών με την απόφαση του αριθ. 
50/87 για το ακίνητο και για τα υπερκείμενα αυτού όπως φαίνονται 
στο κτηματολογικό διάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση απαλλοτρί¬ 

ωσης και στο σχετικό κτηματολογικό πίνακα έχει κατατεθεί στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία) και έχει εκδοθεί 
γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης αριθ. 862156/12.6.87 για 
(6.867.873) έξι εκατομμυρίων οκτακόσιων εξήντα επτά χιλιάδων 
οκτακόσιων εβδομήντα τριών δρχ. 

γ) Η αποζημίωση αυτή είναι αποδοτέα στους δικαιούχους που θα 
αναγνωρισθούν σύμφωνα με το Νόμο. 

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερ- 

νήσεως. 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 1987 

Με εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταμένη κ.α.α. 

ΙΦΙΓ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

♦ 
Αριθ. Φ 22/24616 (6) 

Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημίωσης από αναγκαστική απαλ¬ 

λοτρίωση ακινήτου στη Στυλίδα. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Έχοντας υπόψη 

1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ¬ 

γανα» ΦΕΚ 137/Α/26.7.85, 2) το αριθ. 941/15.10.77 (ΦΕΚ 320/ 

Α/17.10.77) Προεδρικό Διάταγμα «περί Οργανισμού του Υπουργείου 
Πολιτισμού, 3) την αριθ. Ο-Ε/Φ/09/32530/8.8.86 (ΦΕΚ 548/ 

12.8.86/τ.Β') απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού για τη με^ 1 βάση 
αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, στον Ειδικό Γραμματέα Διοικη¬ 

τικού Τομέα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους Διευ¬ 

θύνσεων Τμημάτων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
ΥΠΠΟ, 4) τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν.Δ. 797/1971 «περί 
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» πληροφορούμε όσους: 

α) Έχουν δικαιώματα κυριότητας ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα 
στο ακίνητο που απαλλοτριώθηκε δυνάμει της αριθ. Π 3633/1342/ 

7.8.85 (ΦΕΚ 466/Δ/24.9.85) για αρχαιολογικούς σκοπούς στη Στυ¬ 

λίδα Φθιώτιδας. 

β) Έχουν εγγράψει υποθήκη ή έχουν επιβάλει κατάσχεση ή με οποιο- 

δήποτε τρόπο διεκδικούν το ακίνητο που απαλλοτριώθηκε ότι η αποζη¬ 

μίωση που καθόρισε το Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας με την από¬ 

φαση του αριθ. 363/86 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 Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρική Υπη¬ 

ρεσία) και έχει εκδοθεί γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης αριθ. 

862447/15.6.86 για (2.217.240) δύο εκατομμύρια διακόσιες δέκα 
επτά χιλιάδες διακόσιες σαράντα δραχμές. 

γ) Η αποζημίωση αυτή είναι αποδοτέα στους δικαιούχους που θα 
(αναγνωρισθούν σύμφωνα με το Νόμο. 

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερ- 

νήσεως. 

Αθήνα, 15 Ιουνίου .1987 

Με εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταμένη κ.α.α. 

ΙΦΙΓ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

♦ 
Αριθ. Φ 25/27838 (7) 

Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημίωσης από αναγκαστική απαλ¬ 

λοτρίωση ακινήτου στη Φορτέτζα Ρεθύμνου Κρήτης. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Έχοντας υπόψη 

1) Τις διατάξεις του Ν. I 558/85 «κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ¬ 
γανα» ΦΕΚ 137/Α/26.7.85, 2) το αριθ. 941/1 5.10.77 (ΦΕΚ 320/ 

Α/17.10.77) Προεδρικό Διάταγμα «περί Οργανισμού του Υπουργείου 
Πολιτισμού, 3) την αριθ. Ο-Κ/Φ/09/32530/8.8.86 (ΦΕΚ 548/ 

12.8.86/τ.Β') απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού για τη μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στον Ειδικό Γραμματέα Διοικητικού 
Τομέα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους Διευθύν¬ 

σεων Τμημάτων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ, 

4) τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν.Δ. 797/197 I «περί αναγκα¬ 

στικών απαλλοτριώσεων» πληροφορούμε όσους: 

α) Έχουν δικαιώματα κυριότητας ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα 
στο ακίνητο που απαλλοτριώθηκε δυνάμει της αριθ. II 3199/913/ 

19.5.86 (ΦΕΚ 471/Δ/30.5.87) για αρχαιολογικούς σκοπούς στη 
Φορτέτζα Ρεθύμνου.. 

β) Έχουν εγγράψει υποθήκη ή έχουν επιβάλει κατάσχεση ή με οποιο- 

δήποτε τρόπο διεκδικούν το ακίνητο που απαλλοτριώθηκε ότι η αποζη¬ 

μίωση που καθόρισε το Μονομελές I Ιρωτοδικείο Ρεθύμνου με την από¬ 

φαση του αριθ. 50/14.4.1987 για το ακίνητο και για τα υπερκείμενα 
αυτού όπως φαίνονται στο κτηματολογικό διάγραμμα που συνοδεύει 
την απόφαση απαλλοτρίωσης και στο σχετικό κτηματολογικό πίνακα 
έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρική 
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Υπηρεσία) και έχει εκδοθεί γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης 
αριθ. 863660/23.6.87 για (36.123.750) τριάντα έξι εκατομμύρια 
εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα δραχμές. 

γ) Η αποζημίωση αυτή είναι αποδοτέα στους δικαιούχους που θα 
αναγνωρισθούν σύμφωνα με το Νόμο. 

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερ- 

νήσεως. 

Αθήνα, 2 Ιουλίου 1987 

Με εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταμένη κ.α.α. 

ΙΦΙΓ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

♦ 
Αριθ. Φ 224/27837 (8) 

Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημίωσης από αναγκαστική απαλ¬ 

λοτρίωση ακινήτου στην οδό Διπύλου 5-7-9 στην Αθήνα. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Έχοντας υπόψη 

1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ¬ 

γανα» ΦΕΚ 137/Α/26.7.85, 2) το αριθ. 941/15.10.77 (ΦΕΚ 320/ 

Α/17.10.77) Προεδρικό Διάταγμα «περί Οργανισμού του Υπουργείου 
Πολιτισμού, 3) την αριθ. 0-Ε/Φ/09/32530/8.8.86 (ΦΕΚ 548/ 

12.8.86/τ.Β') απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού για τη μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στον Ειδικό Γραμματέα Διοικητικού 
Τομέα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους Διευθύν¬ 

σεων Τμημάτων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ, 

4) τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν.Δ. 797/1971 «περί αναγκα¬ 

στικών απαλλοτριώσεων» πληροφορούμε όσους: 

α) Έχουν δικαιώματα κυριότητας ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα 
στο ακίνητο που απαλλοτριώθηκε δυνάμει της αριθ. Π 4334/1261/ 

19.5.81 (ΦΕΚ 295/Δ/3.6.81) για αρχαιολογικούς σκοπούς στην 
Αθήνα. 

β) Έχουν εγγράψει υποθήκη ή έχουν επιβάλει κατάσχεση ή με οποιο- 

δήποτε τρόπο διεκδικούν το ακίνητο που απαλλοτριώθηκε ότι η αποζη¬ 

μίωση που καθόρισε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την από¬ 

φαση του αριθ. 813/83 για το ακίνητο και για τα υπερκείμενα αυτού 
όπως φαίνονται στο κτηματολογικό διάγραμμα που συνοδεύει την από¬ 

φαση απαλλοτρίωσης και στο σχετικό κτηματολογικό πίνακα έχει κατα¬ 

τεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία) 

και έχει εκδοθεί γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης αριθ. 864643/ 

30.6.87 για (877.000) οκτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες δραχμές. 

γ) Η αποζημίωση αυτή είναι αποδοτέα στους δικαιούχους που θα 
αναγνωρισθούν σύμφωνα με το Νόμο. 

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως. 

Αθήνα, 2 Ιουλίου 1987 

Με εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταμένη κ.α.α. 

ΙΦΙΓ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

Αριθ. Φ 89/24628 (9) 

Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημίωσης από αναγκαστική απαλ¬ 

λοτρίωση για λόγους ρυμοτομικούς στην Πλατεία Νικοτοάρα στην 
Καβάλα. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Έχοντας υπόψη 

1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ¬ 

γανα» ΦΕΚ 137/Α/26.7.85, 2) το αριθ. 941/15.10.77 (ΦΕΚ 320/ 

Α/17.10.77) Προεδρικό Διάταγμα «περί Οργανισμού του Υπουργείου 
Πολιτισμού, 3) την αριθ. 0-Ε/Φ/09/32530/8.8.86 (ΦΕΚ 548/ 

12.8.86/τ.Β’) απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού για τη μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, στον Ειδικό Γραμματέα Διοικη¬ 

τικού Τομέα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους Διευ¬ 

θύνσεων Τμημάτων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
ΥΠΠΟ, 4) τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν.Δ. 797/1971 «περί 
αναγκαστιικών απαλλοτριώσεων» πληροφορούμε όσους: 

α) Έχουν δικαιώματα κυριότητας ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα 
στο ακίνητο που απαλλοτριώθηκε δυνάμει της αριθ. Π 11/85 πράξης 
απολογισμού για ρυμοτομικούς λόγους στην Καβάλα. 

β) Έχουν εγγράψει υποθήκη ή έχουν επιβάλει κατάσχεση ή με οποιο- 

δήποτε τρόπο διεκδικούν το ακίνητο που απαλλοτριώθηκε ότι η αποζη¬ 

μίωση που καθόρισε το Μονομελές Καβάλας με την απόφαση του αριθ. 

17/1986 για το ακίνητο και για τα υπερκείμενα αυτού όπως φαίνονται 
στο κτηματολογικό διάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση απαλλοτρί¬ 

ωσης και στο σχετικό κτηματολογικό πίνακα έχει κατατεθεί στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία) και έχει εκδοθεί 
γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης αριθ. 862898/17.6.87 για 
(1.760.550) ένα εκατομμύριο επτακόσιες εξήντα χιλιάδες πεντακόσιες 
πενήντα δραχμές. 

γ) Η αποζημίωση αυτή είναι αποδοτέα στους δικαιούχους που θα 
αναγνωρισθούν σύμφωνα με το Νόμο. 

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερ- 

νήσεως. 

Αθήνα, 18 Ιουνίου 1987 

Με εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταμένη κ.α.α. 

ΙΦΙΓ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

* 
Αριθ. Φ 13/27649 (10) 

Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημίωσης από αναγκαστική απαλ¬ 

λοτρίωση ακινήτου στο Μοναστηράκι Εδέσσης. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Έχοντας υπόψη 

1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ¬ 

γανα» ΦΕΚ 137/Α/26.7.85, 2) το αριθ. 941/15.10.77 (ΦΕΚ 320/ 

Α/17.10.77) Προεδρικό Διάταγμα «περί Οργανισμού του Υπουργείου 
Πολιτισμού, 3) την αριθ. Ο-Ε/Φ/09/32530/8.8.86 (ΦΕΚ 548/ 

12.8.86/τ.Β') απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού για τη μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στον Ειδικό Γραμματέα Διοικητικού 
Τομέα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους Διευθύν¬ 

σεων Τμημάτων και. Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ, 

4) τις διατάξεις των άρθρων 7 καιδτουΝ.Δ. 797/1971 «περί αναγκα¬ 

στικών απαλλοτριώσεων» πληροφορούμε όσους: 

α) Έχουν δικαιώματα κυριότητας ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα 
στο ακίνητο που απαλλοτριώθηκε δυνάμει της αριθ. Π 2917/21.4.82 
απόφασης του Νομάρχη Πέλλας (ΦΕΚ 235/Δ/26.5.82) για αρχαιο¬ 

λογικούς σκοπούς στο Μοναστηράκι Εδέσσης. 

β) Έχουν εγγράψει υποθήκη ή έχουν επιβάλει κατάσχεση ή με οποιο- 

δήποτε τρόπο διεκδικούν το ακίνητο που απαλλοτριώθηκε ότι η αποζη¬ 

μίωση που καθόρισε το Μονομελές Πρωτοδικείο Εδέσσης με την από¬ 

φαση του αριθ. 137/85 για το ακίνητο και για τα υπερκείμενα αυτού 
όπως φαίνονται στο κτηματολογικό διάγραμμα που συνοδεύει την από¬ 

φαση απαλλοτρίωσης και στο σχετικό κτηματολογικό πίνακα έχει κατα¬ 

τεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία) 
και έχει εκδοθεί γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης αριθ. 863664/ 

23.6.87 για (162.746) εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες σα¬ 

ράντα έξι χιλιάδες δραχμές. 

γ) Η αποζημίωση αυτή είναι αποδοτέα στους δικαιούχους που θα 
αναγνωρισθούν σύμφωνα με το Νόμο. 

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερ- 

νήσεως. 

Αθήνα, 3 Ιουλίου 1987 

Με εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταμένη κ.α.α. 

ΙΦΙΓ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 
Αριθ. 22097 (11) 

Ειδοποίηση παρακατάθεσης από τη ΔΕΗ συμπληρωματικής αποζημί¬ 

ωσης τμήματος του κτηματοτεμαχίου αριθ. 2765 Κοιν. Αναργύρων 
Ν. Φλώρινας για την επέκταση του Ορυχείου Αναργύρων (Απόφυ¬ 

ση). 

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν.Δ. 797/71 

«περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», πληροφορούμε όλους, όσοι: 
α) Έχουν δικαιώματα κυριότητας ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα 

ή 
β) Έχουν εγγράψει υποθήκη ή έχουν επιβάλει κατάσχεση ή με οποιο- 

δήποτε τρόπο διεκδικούν τα ακίνητα που βρίσκονται στην Κοινότητα 
Αναργύρων του Νομού Φλώρινας που έχουν απαλλοτριωθεί με την Ε. 

15849/1084/27.11.84 (ΦΕΚ Δ 643/84) απόφαση Υπουργών Οι¬ 

κονομικών, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων για την επέκταση του Ορυ¬ 

χείου Αναργύρων (απόφυση) Αμυνταίου. 

Η συμπληρωματική αποζημίωση που προέκυψε από την κατάταξη σε 
διαφορετική κατηγορία τμήματος του κτηματοτεμαχίου αριθ. 2765 και 
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που καθόρισε η 633/25.2.1986 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης 
έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το αριθ. 

865883/3.7.1987 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης, ποσού 
δραχμών ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ 
(84.500). 

Το ανωτέρω κτηματοτεμάχιο εικονίζεται στον 4391/23.7.84 κτη- 

ματολογικό πίνακα. 

Η ανωτέρω αποζημίωση είναι αποδοτέα στους δικαιούχους που θα 
αναγνωρισθούν σύμφωνα με το νόμο. 

Αθήνα, 8 Ιουλίου 1987 

Ο Νομικός Σύμβουλος 
Μ.ΔΕΛΟΪΚΑΣ 

-♦- 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 19651 (12) 

Αναστολή εκδόσεως οικοδομικών αδειών στο 27 Ο.Τ. του Δήμου Χο¬ 

λαργού Αττικής. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρ. 8 και 85Α του από 17.7.28 Ν.Δ/τος, 

2) Τον Ν. 3200/55 «περί Διοικ/κής Αποκέντρωσης». 

3) Τις διατάξεις του άρθρ. 62 του Ν. 947/1979 ΦΕΚ 169Α περί 
οικιστικών περιοχών. 

4) Τις διατάξεις του άρθρ. 1 του Α.Ν. 314/68. 

5) Τις διατάξεις του αριθ. 183 Π.Δ/τος της 9.5.86 (ΦΕΚ 70Α/ 

5.6.86) για έγκριση τροπ/σεων σχεδίου πόλεων κλπ). 

6) Τις διατάξεις του άρθρ. 26 παρ. 15 του Ν. 1512/85 ΦΕΚ 4Α/ 

11.1.85 «περί τροποποίησης και συμπλήρωσης πολεοδομικών διατά¬ 

ξεων κλπ». 

7) Την 20/85 εγκύκλιο του ΤΠΕΧΩΔΕ που επεξηγεί τις διατάξεις 
της παρ. 15 του άρθρ. 26 του Ν. 1512/85. 

8) Την αριθ. 167/87 απόφαση Δ.Σ. Χολαργού, αποφασίζουμε: 

Αναστέλλουμε για (3) τρεις μήνες την έκδοση οικοδομικών αδειών 
στο 27 Ο.Τ. του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χο¬ 

λαργού Αττικής που περικλείεται από τις οδούς Ευτέρπης, Αετιδέων και 
Κλειούς. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεϊ στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 

σεως. 

Αγ. Παρασκευή, 8 Ιουλίου 1987 

Ο Νομάρχης 
ΗΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


