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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

_ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ_Αρ. Φύλλου 262 

19 Μαρτίου 1993 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Βεβαίωση της αυτοδίκαιης ανάκλησης της απαλλοτρί¬ 
ωσης που κηρύχθηκε; με την Δ. 5661/664/ 
26.10.1988 (ΦΕΚ 783/4.11.88 τ.Δ') κοινή υπουρ¬ 
γική απόφαση, για την ανέγερση αγροτικών Φυλα¬ 
κών Κομοτηνής. 1 

Αναγκαστική απαλλοτρίωαη ακινήτων για τη διαπλά- 
τυνση της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας στο τμήμα 
από χ.θ. 9+300 έως χ.θ. 10+169 (Κόμβος Πύρνας). 2 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τη βελτίωση 
- διαπλάτυνση της Ε. Ο. αρ. 90 Κρήτης στο τμήμα 
Γούρνες - Χερσόνησος χ.θ.8,0 + 000 - χ.θ. 10 + 
983,04. 3 

Συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης 
που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή του νομού 
Πιερίας, για την κατασκευή των αναγκαίων παραλ¬ 
λήλων έργων της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας 
- Πλατέος από χ.θ. 444 έως χ.θ. 468, υπέρ και με 
δαπάνη του ΟΣΕ. 4 

Αυτοδίκαιη ανάκληση των υπ’ αριθ. 7130/87 και 
10434/87 αποφάσεων Νομάρχη Λακωνίας «περί 
αναγκαστικής απαλ/ιαης οδού Σπάρτης - Καστρί 
(Καστορείου) τμήμα χ.θ. 0-000 - χ.θ. 5-670 (τμήμα 
I). 5 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Βλαχιώτη του 
Νομού Λακωνίας στο Ο.Τ. Γ-75 Δημιουργία του 
νέου οικοδομικού τετραγώνου Γ-75Α' και πεζοδρό¬ 
μου μεταξύ των 0.·Τ. Γ-75 και Γ-75Α-. 6 

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 
Αλμυρού Ν. Μαγνησίας στο Ο.Τ. 228. 7 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 1032635/1637/0010 (1) 

Βεβαίωση της αυτοδίκαιης ανάκλησης της απαλλοτρίω¬ 
σης που κηρύχθηκε με την Δ. 5661/664/26.10.1988 
(ΦΕΚ 783/4.11.88 τ.Δ') κοινή υπουργική απόφαση, για 
την ανέγερση αγροτικών Φυλακών Κομοτηνής. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τιις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 11 του Ν.Δ. 
797/1971 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων». 

2. Την Δ.5661/664/26.10.1988 (ΦΕΚ 783/4.11.1988 
τ.Δ') κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την κήρυξη 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την ανέγερση αγροτι¬ 
κών Φυλακών Κομοτηνής. 

3. Το> γεγονός ότι για την απαλλοτρίωση αυτή δεν εκδό- 
θηκε δικαστική απόφαση καθορισμού τιμής μονάδας, 
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τον νόμο. 

4. Την Υ. 1847/1078399/1182/0001/7.8.92 (ΦΕΚ 
525/14.8.92 τ.Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την ανάθεση αρ¬ 
μοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών, βεβαιώ¬ 
νουμε: 

Ότι η απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την Δ.5661/ 
664/26.10.1988 (ΦΕΚ 783/4.11.1988 τ.Δ') κοινή υπουρ¬ 
γική απόδραση, για την ανέγερση αγροτικών Φυλακών Κο¬ 
μοτηνής, ανακλήθηκε αυτοδίκαια στο σύνολό της, γιατί 
δεν εκδόθηκε δικαστική απόφαση καθορισμού τιμής μο¬ 
νάδας, μίίσα στην προθεσμία που ορίζεται από το νόμο. 

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Μαρτίου 1993 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Π. ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ 
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Αριθ. 1020272/1020/0010 (2) 

Αναγκαστική αηρλλοτρίωση ακινήτων για τη διαπλάτυνση 
της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας στο τμήμα από χ.θ. 
9+300 έως χ.θ. 10+169 (Κόμβος Πύρνας). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 797/1971 «περί αναγκα¬ 
στικών απαλλοτριώσεων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του Β.Δ/τος 139/1971 «περί της αρμοδιότητος των νο¬ 
μαρχών προς κήρυξιν αναγκαστικών τινων απαλλοτριώ¬ 
σεων». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του από 25 Νοεμβρίου 
1929 Διατάγματος «περί κωδικοποιήσεως των περί κατα¬ 
σκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 653/1977 «περί 
υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών δια την διάνοιξη 
Εθνικών οδών κ.λπ.», όπως συμπληρώθηκαν με τις παρ. 9 
και 10 του άρθρου 62 του Ν. 947/1979 και την παρ. 4 του 
άρθρου 9 του Ν. 960/1979, για την εκτέλεση των οποίων 
εκδόθηκε το Π.Δ. 929/1979, καθώς και του Ν. 1349/ 
1983. 

4. Την Δ12δ/36511 /οικ/8.10.90 απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
«περί εφαρμογής άρθρου 1 του Ν. 653/1977 «περί υπο- 
χρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών για την διάνοιξιν εθνι¬ 
κών οδών». 

5. Την Υ. 1847/1078399/1182/ 0001/ 7.8.92 (ΦΕΚ 
525/14.8.92 τ.Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την ανάθεση αρ¬ 
μοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών αποφασί¬ 
ζουμε: 

Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λό¬ 
γους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για τη διαπλά¬ 
τυνση της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας στο τμήμα από 
χ.θ. 9+300 έως χ.θ. 10+169 (Κόμβος Πύρνας), έκτασης 
συνολικού εμβαδού 11.979 μ2 που βρίσκεται στο νομό 
Αττικής και εικονίζεται με κλίμακα 1:500 στο από 
15.6.1992 κτηματολογικό διάγραμμα και στον αντίστοιχο 
κτηματολογικό πίνακα τα οποία έχει συντάξει το Γρα φείο 
Μελετών Κ. Τσαϊλας - Α. Γραμανδάνης και Συνεργάτες 
«ΠΡΙΣΜΑ» Α.Ε. και έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Δ/ 
νσης Τοπογραφήσεων και Απαλλοτριώσεων του Υπουρ¬ 
γείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
Κ. Δεσύπρης» στις 9.11.1992. 

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δίικαιώ- 
ματα κυριότητας οι: 1) Αφοί Κοντεκάκη Α.Ε., 2) Καρράς 
Θεόδωρος ΟΑ1_ΙΙΜΙΝΟΟ» Α.Ε., 3) Μωραΐτης Γεώργιος 
κ.λπ. 

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με 
δαπάνη: α) του Δημοσίου που θα αντιμετωπιστεί από τις 
πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για 
έργα οδοποιίας, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων (αριθμός έργου 9071541), και β) των 
παρόδιων ιδιοκτητών που ωφελούνται με τις προϋποθέ¬ 
σεις του νόμου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Μαρτίου 1993 

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Α ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

-♦- 
Αριθ. 1020276/1016/0010 (3) 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τη βελτίωση - 
διαπλάτυνση της Ε.Ο. αρ. 90 Κρήτης στο τμήμα Γούρ- 
νες - Χερσόνησος χ.θ.8,0 + 000 - χ.θ.10 + 983,04. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 797/1971 «περί αναγκα¬ 

στικών απαλλοτριώσεων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του Β.Δ/τος 139/1971 «περί της αρμοδιότητος των νο¬ 
μαρχών προς κήρυξιν αναγκαστικών τινων απαλλοτριώ¬ 
σεων». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του από 25 Νοεμβρίου 
1929 Διατάγματος «περί κωδικοποιήσεως των περί κατα¬ 
σκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 653/1977 «περί 
υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών δια την διάνοιξη 
Εθνικών οδών κ.λπ.», όπως συμπληρώθηκαν με τις παρ. 9 
και 10 του άρθρου 62 του Ν. 947/1979 και την παρ. 4 του 
άρθρου 9 του Ν. 960/1979, για την εκτέλεση των οποίων 
εκδόθηκε το Π.Δ. 929/1979. 

4. Την Δ12/0/37467/13.10.92 απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
«περί εφαρμογής άρθρου 1 του Ν. 653/1977 «περί υπο¬ 
χρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών για την διάνοιξιν εθνι¬ 
κών οδών». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 2040/1992. 
6. Την Υ. 1847/1078399/1182/ 0001/ 7.8.92 (ΦΕΚ 

525/14.8.92 τ.Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την ανάθεση αρ¬ 
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Πέτρο Δούκα, 
αποφασίζουμε: 
Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λό¬ 

γους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για τη βελτίωση - 
διαπλάτυνση της Ε.Ο. αρ. 90 Κρήτης στο τμήμα Γούρνες - 
Χερσόνησος χ.θ.8,0 + 000 - χ.θ. 10+983,04, έκτασης συ¬ 
νολικού εμβαδού 447.631 μ2, η οποία εικονίζεται στο με 
κλίμακα 1:1000/Μάϊος 1992 κτηματολογικό διάγραμμα 
και στον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα τα οποία έχει 
συντάξει η Σοφία Βόσσου - Βαρούνη και έχει θεωρήσει ο 
Διευθυντής της Δ/νσεως Δ12 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ Κων/νος 
Δεσύπρης» στις 3.6.1992. 
Στην έκταση που απαλλοτριώνεται δεν περιλαμβάνονται 

οι εκτάσεις εκείνες οι οποίες στα κτηματολογικό στοιχεία 
φέρονται ότι ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο. 
Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώ¬ 

ματα κυριότητας οι: 
Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με 

δαπάνη: α) του Δημοσίου που θα αντιμετωπιστεί από τις 
πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για 
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έργα οδοποιίας, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων (αριθμός έργου 8571014), και β) των 
παρόδιων ιδιοκτητών που ωφελούνται με τις προϋποθέ¬ 
σεις του νόμου, χαρακτηρίζεται δε ως κατεπείγουσα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Μαρτίου 1993 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

-♦- 

Αριθ. 1029368/1517/0010 (4) 

Συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης 
που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή του νομού Πιε¬ 
ρίας, για την κατασκευή των αναγκαίων παραλλήλων 
έργων της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας - Πλα¬ 
τέος από χ.θ. 444 έως χ.θ. 468, υπέρ και με δαπάνη 
του ΟΣΕ. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 797/1971 «περί αναγκα¬ 
στικών απαλλοτριώσεων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του Β.Δ/τος 139/1971 «περί της αρμοδιότητος των νο¬ 
μαρχών προς κήρυξιν αναγκαστικών τινων απαλλοτριώ¬ 
σεων». 

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Β.Δ/τος 
532/1972 «περί κωδικοποιήοεως εις ενιαίον κείμενον των 
περί ιδρύσεως του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος 
ισχυουσών διατάξεων». 

3. Την Υ. 1847/1078399/1182/001 /7.8.92 (ΦΕΚ 525/ 
14.8.92 τ.Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την ανάθεση αρμοδιο¬ 
τήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Πέτρο Δούκα, απο¬ 
φασίζουμε: 

Κηρύσσουμε συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρί¬ 
ωση, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την 
κατασκευή των αναγκαίων παραλλήλων έργων (ανισοπέ- 
δων διαβάσεων, αποκατάσταση θιγομένου τοπικού οδικού 
δικτύου, διευθετήσεις τάφρων) από χ.θ. 444 έως χ.θ. 468 
της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας Πλατέος, έκτασης 
συνολικού εμβαδού 187.064 μ2, η οποία βρίσκεται στην 
κτηματική περιοχή του νομού Πιερίας και εικονίζεται στο 
με κλίμακα 1:1.000 και με αριθμούς σχεδίου 1870 ΛΠ. 
1870 ΛΡ, 1870 ΛΣ/7.2.1992 κτηματολογικό διάγραμμα 
(φύλλα 3), ως διεύρυνση της γενομένης απαλλστριώσεως 
εκ της οριστικής μελέτης, της οποίας το όριο σημειώνεται 
με πράσινη περιβάλλουσα γραμμή και του νέου ορίου 
απαλλοτρίωσης που σημειώνεται με κόκκινη περιβάλ- 
λουσα γραμμή, και στον αντίστοιχο με αριθ. σχεδίου 1870 

ΛΣ/7.2.92 κτηματολογικό πίνακα. 

Τα παραπάνω κτηματολογικό στοιχεία της Υπηρεσίας 
Μελετών - Δ/νση Νέων Έργων του Ο.Σ.Ε., έχουν συντά- 
ξει η Σοφία Βόσσου - Βαρούνη και ο Στυλιανός Τσαπατσά- 
ρης και έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ανά¬ 
πτυξης Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επι¬ 
κοινωνιών Ιωάννης Μπερτσιμάς στις 23.7.92. 
Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώ¬ 

ματα κυριότητας οι: 1) Ταρέμης Βασίλειος, 2) Τίτου Ζωή 
κ.λπ. 

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ και με δαπάνη του 
Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Φεβρουάριου 1993 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ θ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

-4- 

Αριθ. 225/Φ 1587 (5) 

Αυτοδίκαιη ανάκληση των υπ’ αριθ. 7130/87 και 
10434/87 αποφάσεων Νομάρχη Λακωνίας «περί ανα¬ 
γκαστικής απαλ/σης οδού Σπάρτης - Καστρί (Καστο- 
ρείου) τμήμα χ.θ. 0-000 - χ.θ. 5-670 (τμήμα I). 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 797/71 «περί αναγκαστικών 
απαλ/σεων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β.Δ. 
139/71 «περί αρμοδιότητες των Νομαρχών για κήρυξη 
αναγκαστικών τινών απαλ/σεων». 

2. Την υπ’ αριθ. 7130/5.8.87 απόφασή μας με την 
οποία κηρύχθηκε αναγκαστική απαλ/ση οδό Σπάρτης - 
Καστρί (Καστορείου) (Τμήμα I). 

3. Την υπ’ αριθ. 10434/22.10.87 απόφασή μας η οποία 
διορθώνει την υπ' αριθ. 7130/Φ 1587/5.8.87 απόφασή 
μας. 

4. Την υπ’ αριθ. 266/1990 απόφαση του Εφετείου Ναυ¬ 
πλίου, αποφασίζουμε: 

Ανακαλούμε αυτοδίκαια τις υπ’ αριθ. 7130/5.8.87 και 
10434/Φ 1587/22.10.87 αποφάσεις μας διότι δεν έγινε η 
παρακατάθεση της αποζημίωσης εντός προθεσμίας δέκα 
οκτώ μηνών από την έκδοση της δικαστικής απόφασης 
του καθορισμού προσωρινής ή οριστικής τιμής μονάδος 
των απαλλοτριωθέντων ακινήτων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Σπάρτη, 2 Μαρτίου 1993 

Ο Νομάρχης 
Φ. ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ 
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. οικ. Π-553 (6) 

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Βλαχιώτη του Νο¬ 
μού Λακωνίας στο Ο.Τ. Γ-75 Δημιουργία του νέου οικο¬ 
δομικού τετραγώνου Γ-75Α" και πεζοδρόμου μεταξύ 
των Ο.Τ. Γ-75 και Γ-75Α'. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του Ν. 1032/80 «περί συστάσεως του Υπουργείου 

Χ.Ο.ΓΊ.» 
β. Του Ν. 3200/55 «περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως» 

όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3620/56. 
γ. Του Ν.Δ. 712/70 (εκτελεστικού του Ν.Δ. 532/70 

«περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί Διοικητικής 
Αποκεντρώσεως κ.λπ.») όπως τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με τα Β.Δ. 677/71 και 198/72. 
δ. Του από 17.7.1923 Ν.Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων 

κ.λπ.» και ειδικώτερα τα άρθρα 3 και 70. 
2. Την Λ9/1 -8/3 από 3.8.1971 κοινή εγκύκλιο των Πρω¬ 

θυπουργού, Αντιπροέδρου και Υπουργού Εσωτερικών 
«περί οργανώσεως των Νομαρχιών». 

3. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/1986 (ΦΕΚ 47Α ) όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το υπ’ αριθμόν 
1018/79 Ν.Δ/γμα (ΦΕΚ 220Α ) και με την παρ. 3 του άρ¬ 
θρου 34 του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210Α). 

4. Τις διατάξεις του υπ' αριθμόν 183/86 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 
70Α). 

5. Τις διατάξεις του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 21 ΟΑ’) όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε με τον Ν. 1772/88 (ΦΕΚ 91 Α'). 

6. Το Π.Δ/γμα 13.6.86 (ΦΕΚ 823Δ786) με το οποίο 
εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη του οικισμού Βλαχιώτη 

της Κοινότητας Βλαχιώτη του Νομού Λακωνίας. 
7. Το υπ’ αριθμόν Π-4752/13.1.92 έγγραφό μας προς 

την Κοινότητα Βλαχιώτη. 
8. Τις υπ' αριθμόν 19/92 και 56/92 Αποφάσεις του Κοι¬ 

νοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Βλαχιώτη του Νομού 
Λακωνίας. 

9. Το υπ’ αριθμόν Ιο Πρακτικό Συνεδρίασης του Συμ¬ 
βουλίου Χ.Ο.Π. του Νομού Λακωνίας της 12.2.1993 (θέμα 
3ο), αποφασίζουμε: 
Τροποποιούμε το ρυμοτομικό σχέδιο Βλαχιώτη της Κοι¬ 

νότητας Βλαχιώτη του Νομού Λακωνίας ως εξής: 
α) Καθορίζουμε το νέο οικοδομικό τετράγωνο Γ-75Α'. 

Επιβάλλουμε σ’ αυτό προκήπιο (πρασιά) πλάτους 2,50 μέ¬ 
τρων. 

β) Καθορίζουμε πεζόδρομο πλάτους 4,00 μέτρων με¬ 
ταξύ των Ο.Τ. Γ-75 και Γ-75Α'. 

γ) Διατηρούμε στο Ο.Τ. Γ-75 που εναπομένει μετά τον 
καθορισμό του Ο.Τ. Γ75Α' και του πεζοδρόμου την χρήση 
«Κ.Χ.». 
Τα πιο πάνω φαίνονται με την ερυθρά και πράσινη με¬ 

λάνη στο με κλίμακα 1:500 τοπογραφικό - ρυμοτομικό 
διάγραμμα που υπογράφεται από τον Τοπογράφο Μηχα¬ 
νικό Αλέξανδρο Βελισσάριο και συνοδεύει την πα¬ 
ρούσα. 
Κάλυψη Δαπάνης: Από τις διατάξεις αυτής της Απόφα¬ 

σης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
της Κοινότητας Βλαχιώτη το ύψος της οποίας δεν μπορεί 
να προσδιορισθεί. 
Η απόφασή μας και το συνοδεύον αυτή τοπογραφικό - 

ρυμοτομικό διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Σπάρτη, 23 Φεβρουάριου 1993 

Ο Νομάρχης 
ΦΩΤΙΟΣ ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ 
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Αριθ. ΤΠ 4829/ΠΕ (7) 

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλ¬ 
μυρού Ν. Μαγνησίας στο Ο.Τ. 228. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του από 17.7.23 Ν.Δ. «περί σχεδίων πό¬ 

λεων και κωμών του Κράτους» όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής απο- 
κεντρώσεως» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθη¬ 
καν. 

3. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/08, όπως τροποποιήθη¬ 
καν και συμπληρώθηκαν με το Ν.Δ. 1018/71. 

4. Τις διατάξεις του υπ’ αριθ. 183/86 Π.Δ/τος. 
5. Το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Αλμυρού. 
6. Την υπ’ αριθ. 263/91 απόφαση Δημοτικού Συμβου¬ 

λίου Αλμυρού με την οποία γνωμοδοτεί για την τροποποί¬ 
ηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλμυρού. 

7. Την υπ’ αριθ. 12/7.7.92 θέμα 7ον γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Νο¬ 
μού Μαγνησίας με την οποία κάνει δεκτή την εισήγηση 
του ΤΠ και ΠΕ Ν. Μαγνησίας για την τροποποίηση του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλμυρού, αποφασί¬ 

ζουμε: 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμο¬ 
τομικού σχεδίου Αλμυρού στο Ο.Τ. 228 και συγκεκριμένα 
για την κατάργηση κοινόχρηστου χώρου και τον χαρακτη¬ 
ρισμό αυτού ως οικοδομήσιμο όπως ειδικώτερα απεικονί¬ 
ζεται στο πρωτότυπο τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 
1:500 που έχει θεωρηθεί από την Προΐσταμένη του Τμή¬ 
ματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών στις 
1.2.1993 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφα¬ 
σης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιέυθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευ¬ 
σης. 

Αμέσως μετά τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφη¬ 
μερίδα της Κυβερνήσεως ακριβές αντίγραφο του πρωτό¬ 
τυπου τοπογραφικού διαγράμματος που την συνοδεύει, 
θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΤΠ και ΠΕ 
του Νομού Μαγνησίας επί 1 δήμερον για να λάβουν γνώση 
οι ενδιαφερόμενοι. 

Βόλος, 2 Φεβρουάριου 1993 

Ο Νομάρχης 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ 
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