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Π ΟΛΕΟΔΟ ΜΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ! «
Α Π Ο Φ Α Σ Ε I Σ'

-Περί έπεκτάσεως ρυμοτομικού σχεδίου Αταλάντης κατά
ένα οικοδομικό, τετράγωνο, γιά τήν ανέγερσή κατωτέρας
Τεχνικής Σχολής, στο Ν. Φ$ίώτιδος. V.. ... .14

Π
φάση άρι-δ.'/
'
Δ')’·γΐ’α τήν' ανέγερση Αστυνομικού Καταστήματος^
στην Κοζάνη. ............ . . ..1
Π ερί άναγκαστικής .άπαλλοτριώσεως. τμημάτων1 ιδιοκτη¬
σιών, γιά. τή διαπλάτυνση-τής-· οδού Θέρ,μου—Προυσου . ; ■
καί-συγκεκριμένα τού τμήματος άπό "Αγιο Κοσμά.^ως '
Γέφυρα Βασ:λικοΰ\· Περάματος; .".αρμοδιότητας 5ης '
Μ.Ο.Μ.Α. .... · .. .... ....,···· 2
Περί .συμπληρώσεως τής ,ΙΓ. 9673/31.7.79, άποφάσεως .,
. τού Νομάρχη. Ηλείας. / ... ',.. · ·. ...... ;-··· '· °
Περί κηρόξεως ώς Αναδασωτέας,-.δημόσιας δασικής έκτάσεως στη -δέση ’κΠουρλί» τής Κοινότητας Κρυονερίου, τού,Νι/Ηλείας.
... · · ...... ..... ’. ·'·._·■■ ■ ■ · ·. · · 4 ;
Περί ,έπικυρώσεως ,έκδέσεως. 'καί>ο·ορισμού όριογράμμων γ. αίγιαλού καί,; παραλίας στή··3έση' «;ΑΡΙΛΑ» περιοχής ■
Μαγουλάδων,Νόμου Κέρκυρας,-μπροστά στην ίδιοκτη-,
σία Σπυρίδωνος Γεωργ. .Γουδέλη, στό-Ν. Κέρκυρας. ·,.. 5
Π ερί,/αναγκαστικής άπαλλοτρ.ιώσεως ακινήτου υπέρ ..τής
Κοιν. Μακροταντάλου στο Ν. Κυκλάδων.
.-,.6.·.
Περί ,έπικυρώσεως ·έκ·8έσεως Επιτροπής " καθορισμού
ορίων αΐγιαλοΰ καί παραλίας στην περιοχή «(ΣΤΟΥΠΑ» Ν. Μεσσηνίας. . . . ., . .·. . .......... · · · · · · <

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Άοι-5. X. 1571/1258 '

/'

ι

:

α:

Περί μερικής ’ άνακλήσέώς τής Αναγκαστικής ’ άπαλλοτριώ'σεώς, πού κηρύχθηκε, μέ τήν κοινή Υπουργική άπό-..
φάση άριΟ. X. 1038/807/12.7.78 (ΦΕΚ 420/78 τ. Δ'),
γιά τήν άνέγερση-Αστυνομικού Καταστήματος στήν Κο¬
ζάνη.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
’■' ’Έχοντας υπόψη:
' 1
■1. Τις διατάξεις τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 12 του Ν.
Δ/τοσ 797/1971 «περί άναγκαστικών άπαλλοτριώσεων».
2. Τήν κοινή ,άπόφασή μας άριΟ. X. 1038/807/12.7.78,
(ΦΕΚ 420/18.8.78 τ.'Δ') «περί Αναγκαστικής απαλλο-;
τριώσεως ακινήτου κειμένου 'έντός τής πόλεως Κοζάνης, γιά
τήν άνέγερση Αστυνομικού .Καταστήματος» , καί.

3. Τό γεγονός ότι ή'Απαλλοτρίωση αυτή δεν έχει συντελεσθεϊ ώς προς τήν έκταση πού Ανακαλείται, αποφασί¬
ζουμε:
. ·;
■ ■ - I. · !
Ανακαλούμε τήν Αναγκαστική άπαλλοτριωση πού ,κηΐ
Α ΝΑ ΚΟΙΜΗΣΕΙΣ
. /
ρύχθηκε μέ τήν κοινή Απόφασή- μας άριθ..·Χ. 1038/807/. ·
12.7.78 (ΦΕΚ. 420/78 τ.'Δ'), γιά την άνέγερση Αστυ¬
Περί εΐδοποιήσεως για την,-παρακατάθεση Αποζημιώσεως - ■
νομικού Καταστήματος στήν . Κοζάνη, ως προς έκταση έμάπό Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου στήν Παλαιά
βαδοϋ 496,6 μ2 ή οποία έμφαίνεται μέ τά στοιχεία Δ-Θ-"
Πέλλα.
.. ... · .:. · ·; ... _· ·.·..... ν · 8
Περί εΐδοποιήσεως για τήν παρακατάθεση "Αποζημιώσεως
. I—Κ—Α-Μ-Ν—Ξ—Ο-Π-ΒτΑ—Η-Ζ—Ε-Δ— στο άπό 18.4.79
κτηματολογικό διάγραμμα καί στον επ’ αυτού κτηματολο- άπό τήν αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου στή Θεσ¬
γικό πίνακα ' τού Μηχανικού Μιχαήλ Βλιώρα," πού έχει
σαλονίκη. ... ..."... ··· .8
Θεωρηθεί- άρμοδίως άπό τό Δ/ντή τής Δ.Τ.Υ. τής Νομαρ¬
Περί εΐδοποιήσεως. γιά τήν παρακατάθεση άποζημιώσεως
χίας Κοζάνης, Γεώργιο Πήττα, λόγω τού οτΓ-ή-'έκταση'
άπό αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου στήν Ακα¬
αυτή έχει ρυμοτομηθεϊ καί συνεπώς δεν δύναται νά χρησι¬
δημία Πλάτωνος. .(/.. ..10
μοποιηθεί γιά τό σκοπό γιά τον όποιο έχει άπαλλοτριωθεΐ.
Περί· εΐδοποιήσεως , γιά τήν παρακατάθεση άποζημιώσεως
άπό αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου στήν ’Άρτα.ΙΙ
Περί εΐδοποιήσεως γιά τήν. παρακατάθεση άποζημιώσεως
άπό αναγκαστική
άπαλλοτριωση ακίνητου στη Θεσσααναγκε
; 1δ
λονίκη.
,
Περί εΐδοποιήσεως γιά τήν παρακατάθεση άποζημιώσεως
- άπό αναγκαστική απαλλοτρίωσή ακίνητου στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης..'..
13

'Η απόφαση αυτή νά δημοσιευθεΐ στήν Εφημερίδα τής
Κυβερνήσεως,,
’ΑΟήναι, 23 Αύγουστου 1979
,
οι

ΥΠΟΥΡΓΟΙ

,

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΚΟΒΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΚΟΣ
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.

'Η απόφαση αύτή να δημοσιευθεϊ στήν Έφημερίόα τής
Κυβερνήσεως. '
Πύργος, 4 Σεπτεμβρίου 1979

(?)'

Περί άναγκαστικής άπαλλοτριώσεως τμημάτων ιδιοκτησιών
γιά τη διαπλάτυνση της όδοϋ Θέρμου - Προυσοϋ καί συγ-.
κεκριμένα τοϋ" τμήματος άπό "Αγιο Κοσμά έως Γέφυρα
Βασιλικού Περάματος, αρμοδιότητας 5ης Μ.Ο.Μ.Α. .
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ,

'Ο Νομάρχης
. ,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

- .

.•’Δρι*. 22,74

(4)

:

Περί κηρύξεως ως άναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτάσεω^
στή θέση «Πουρλί» τής Κοινότητας Κρυονερίου, τοϋ Ν.
1. Τις διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 797/1971 «περί άναγκαστικών
Ηλείας.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
,. .
άπαλλοτριώσεων».
.·
.
,
Σύμφωνα μέ :
'
'
2. Τις διατάξεις τοϋ Β.Δ.· 139/71 «περί άρμοδιότητος των
1. Τις διατάξεις : α) Τοϋ άρθρου 117 παρ. 3 τοϋ Συντά¬
Νομαρχών προς κήρυξιν άναγκαστικών τινών άπαλλ/σεων».'
γματος τής Ελλάδος.
·
,ι
3. Τή ΒΣ 4α/0/14/204 - Π/20.6.1979 απόφαση τοϋ,
β).Τών άρθρων 188-205 τοϋ Ν.Δ.86/69 «περί Δασικού
'Τπουργοϋ Δη μ. Έργων «περί έγκρίσεως συμπληρωματικής
Κωδικός».._
.._
. πιστώσεως έπτακοσίων χιλιάδων δραχμ. (700.000) εις βάρος
γ) Τοϋ Νόμου 3200/1955 «περί διοικητικής άποκεντρώτοϋ έργου 757.1001 Δημ. Επενδύσεων γιά την πληρωμή
σεως», σέ συνδυασμό μέ τις διατάξεις τοϋ Ν.Δ.532/1970
άπαλλοτριώσεων της όδοϋ Θέρμου - Προυσοϋ», άποφασί-'- ./«περί συμπληρώσεως · τών διατάξεων . περί διοικητικής
ζουμε :
■'·
■ |· '
άποκεντρώσεως» καί τοϋ 709/1970 Β.Δ/τος, πού έκδόθηκε
σέ εκτέλεση αύτοΰ.'
Κηρύσσουμε άναγκαστικώς άπαλλοτριωτέ.α, λόγω δημόσιας
2. Τις έξής διαταγές .τοϋ 'Υπούργείου. Γεωργίας :
ωφέλειας, ήτοι προς διαπλάτυνση τής όδοϋ Θέρμου -Προυσσοΰ.
α) 5684/499/έγκ. 84/11.2.1971.
καί συγκεκριμένα τοϋ τμήματος άπό "Αγ. Κοσμά έως Γέφυρα
3)
88854/7483/έγν..104/1.10.75 καί Ιιΐ 4812/2946/
Βασιλικού Περάματος, έκταση συνολικού έμβαδοΰ 24.049,20.
έγκ. 164/24.12.1975. *-· '■
- ·1 ·»
τετρ. μέτρων, όπως αύτή φαίνεται* στο υπό κλίμακα’1 :500
γ) 10582/539/13.2.1976. , .
.κτηματολογικό διάγραμμα καί στον κτηματολογικο πίνακα
δ) 215696/1451/9.5.1977.
' /
τοϋ σύντάξαντος εργοδηγού Δ.Ε..Γεωργίου Ντουρακοπουλου,
3.
Τήν
πρόταση
πού
υποβλήθηκε.
μέ
τ-ήν
2735/8.8.1979
θεωρημένα άπό τό Διοικητή τής 5ης Μ.Ο.Μ.Α., Γραφείο 3ο.
αναφορά τοϋ αρμόδιου Δασαρχείου Άμαλιάδας, σχετικά.μέ
Έπί τής άπαλλοτριουμένης έκτάσεως προβάλλουν δικαιώ¬
τήν κήρυξη ώς. άναδασωτέας · τής κατωτέρω, δασικής έκτά¬
ματα οί Νικόλαος Δημ. Άντωνόπουλος κ.λπ. (34).
σεως, καί
"
■■ ■
'
λ„·ν ..
Ή άπαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ καί μέ δαπάνες τοϋ
Επειδή .ή έκταση .χρειάζεται προστασία γιά τήν έπαναΔημοσίου καί εις βάρος .τοϋ έργου 7571001 Δημ. Επενδύ¬
δημϊουργία - τής δασικής - βλαστήσεως πού καταστράφηκε
σεων αρμοδιότητας 'Υπουργ. Δημοσίων "Εργων.
; όλοσχερώς άπό πυρκαγιά στις 24.7.1979 καί δέν - υπάρχει
: Έχοντας.υπόψη : ■

φιλοδασική επιτροπή γιά νά γνωμοδοτήσει. πάνω στο θέμα
αυτό, άποφασίζουμε :

'.Η απόφαση αύτή ,νά .δημοσιευθεϊ .στήν, Εφημερίδα τής
Κυβερνήσεως.
;
·’··.·;
■ ! .*
,· ·>.

Κηρύσσουμε ώς · άναδασωτέα, μέ σκοπό τήν προστασία
γιά τήν έπαναδημιουργία μέ φυσική άναγέννηση τής δασικής
'Ο. Νομάρχης ’
βλαστήσεως" πού κάηκε, δημόσια ' δασική έκταση ' 6,200
..
ΑΘΑΝ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ - .·
στρέμματά. ■--·■·1 ’<■ - ·'.·"· γ'V
’.· .
•’Η έκταση-αύτή, ή οποία βρίσκεται στή θέση «Πουρλί»
τής περιφέρειας-· τής- Κοινότητάς Κρυόνερίόύ Άμαλιάδας
•’-Αριί: ΙΓ. 12056
.
·. (3)
Νομού Ηλείας, καλυπτόταν άπό Δάσος - χαλέπίου πεύκής
μέ ύπώρο’φο άπό άείφυλλα - πλατύφυλλα, πού καταστραφηκε όλοσχερώς· στις 24.7.1979 άπό πυρκαγιά. ■
Περί συμπληρώσεως τής ΙΓ. 9673/31.7.79 άποφάσεως-τοϋ
■ Σχετικό τό σχεδιάγραμμα μέ κλίμακα 1 : 2.000,.τό όποιο
:
' . .
Νομάρχη /.Ηλείας. .
...... ..
άποτελεϊ-άναπόσπαστο μέρος τής άποφάσεως-άύτής καί στο
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ", .
Γ ν όποιο ή έκταση φαίνεται μέ τά στοιχεία Ά;Β,Γ,Δ,Ά. και
^-·'· ·'.

.,

-Μεσολόγγι,- 6'Σεπτεμβρίου 1979

; .Έχοντας υπόψη :

·;

■■

■'.·

.

·

-

1 ·

.

:

1. Τήν ΙΓ. 9673/31.7.79 απόφασή μας.
2. Τό Η 964/3835/Κηρ. ?Ηλείας 11.8.79, έγγραφο. Ύπ.
Οικονομικών, αποφασίζουμε :.· .. .
/“
·,' .ν
Συμπληρώνουμε -την απόφαση, πού γράφουμε στο θέμα
προσθέτοντας στο σκεπτικό της καί τις διατάξεις τοϋ άρθρου
1 τοϋ Νόμου. ΒΡΕΖ/1893 «περί άναγκαστικών άπαλλοτριώσεων ακινήτων προς συντήρησιν ή, άνεύρεσιν άρχαιοτήτων»,.
καί ότι ή,άναγκαστική άπαλλοτρίωση. κηρύσσεται μέ δαπανη ;
τοϋ Ταμείου ’Λ’ρχ/κών Πόρων καί άπαλλοτριώσεων καί υπέρ
τοϋ Ελληνικού Δημοσίου. /-,■■■
ι;·» ·
ν¬

με όρια : * -«

.* ·; · · ·

* - *.

*

* >* ·

Ανατολικά : 'Μέ' Δημόσιό δάσος πεύκης
Δυτικά : Όμοίως ώς άνω . .
Βόρεια: Όμοίως ώς άνω
; /
.·. Νότια :’Μέ σταφ/λο Νικ. -Κότσιφα καί. έλαιαγρό Νικ. '
Λουρίδα."

.· '“)*·’

···_·

Ή άπό φάση, αυτή νά δημοσιευθεϊ στην: Εφημερίδα τής
Κυβερνήσεως.
... .
.-λ''
Πύργος,' 13 Αύγούσγου 1979.
·. . :
ϊ,Ό .Νομάρχης··
-τ... ■· ··. ·'
■
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ... ·. .τ.
' /

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ,ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ)

ν

6367
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(5)

Περί έπικυρώσεως έκθέσεως καθορισμού όριογραμμών αίγιαλού καί παραλίας στή θέση «ΑΡΙΛΛΑ» περιοχής Μαγου¬
λάδων Νομού Κερκύρας, μπροστά στην ιδιοκτησία Σπυ¬
ρίδωνος Γεωργ. Γουδέλη, στο Ν. Κερκύρας.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΎΡΑΣ
Έχοντας ύπόψη : ,
1. Τις διατάξεις :
α) Τοϋ άρθρου 1· τού Ν. 3200/55 «περί Διοικητικής
άποκεντρώσεώς».
β) Τοϋ άπο 11/12.11.29 Δ/τος «περί Διοικήσεως Δήμο-,
σίων Κτημάτων». '
'
,
γ) Τών άρθρων 1 καί 3 τού Α.Ν. 2344/1940 «περί αιγιαλοΰ καί παραλίας», και
δ) Τοϋ άρθρου 74τοϋ Π.Δ. 636/77 «περί διαρθρώσεως τοϋ
'Ύπουργείου Οικονομικών».
2. Την άπο 13.7.78 αίτηση πού υπέβαλε στην υπηρεσία
μας ό Σπυρίδων Γουδέλης τοϋ Γεωργίου, ως ενδιαφερόμενος·
; για τή χάραξη των ορίων του αιγιαλου και της παραλίας,
μπροστά άπο την ιδιοκτησία του στή θέση «ΑΡΙΛΛΑ» περι¬
οχής Μαγουλάδων Κερκύρας.
__ ,
3. Την άπ$ 2.3.79 έκθεση τής κατ’ άρθρο 10 τοϋ Α.Ν.
1540/1938 (καθώς τοΰτο άντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του
Α.Ν. 263/68 καί με το άρθρο 74 τοϋ Π. Δ/τος 636/77) επι¬
τροπής καθορισμοΰ όριογραμμών αιγιαλου και παραλίας, με το
τοπογραφικό -καί υψομετρικό διάγραμμα τής ανωτέρω περιο ¬
χής πού τή συνοδεύει, θεωρημένο στις 2.3.79 απο το Δ/ντη
Τεχνικών Υπηρεσιών Νομοΰ Κερκύρας.
'■
4. Τή σύμφωνη γνώμη τοϋ Γενικοϋ Επιτελείου Ναυτικού,
πού διατυπώθηκε μέ τό Φ. 187.2/518/28.7.79 έγγραφο του, .
Γ αποφασίζουμε

β) Τό ύποβληθέν τοπογραφικόν διάγραμμα ύπό κλίμακα
1 : 500 τής άνωτέρω περιοχής συνταχθέν ύπό τοϋ Πολίτικου
Μηχανικού Νικηφόρου Πανδή δεόντως ήλεγμενου και τεθεωρημένου ύπό τής Δ/νσεως Δ.Τ.Τ. Ν. Κέρκυρας.
γ) Τάς διατάξεις τοϋ Α.Ν. 2344/40 «περί αΐγιαλοΰ καί
παραλίας» ώς αύται συνεπληρώθησαν καί έτροποποιήθησαν
μεταγενεστέρως.
δ) Τά έκ τής διενεργηθείσης τήν 20.4.1978 αύτοψιας.
προκύπτοντα στοιχεία, άποφασίζει :
Καθορίζει έπί τοϋ ώς άνω «Β» Τοπογραφικοΰ διαγράμμαΤΟζ

1. Διά συνεχούς έρυθράς γραμμής το όριον τού αιγιαλο»
2. Διά συνεχούς κίτρινης γραμμής τό όριον τής παραλίας.
Άναλυτικώς :
1. 'Ως γραμμή αΐγιαλοΰ ορίζεται ή πολυγωνική τών κορυ~
φών 1,2,3,4,5,6,7,8, αΐτινες εξασφαλίζονται έκ σταθερού
έπί τόπου σημείων ώς κατωτέρω :
γ
*
'Η κορυφή 1 διά τών άποστάσεων 30 - 50 μ. καί 19,00μ·
έκ τών γωνιών οικοδομής Α. καί Β. άντιστοίχως.
'Η κορυφή 2 διά τών άποστάσεων 19,50.μ. καί 31,00 μ·
έκ τών γωνιών οικοδομής Γ. καί Ε'. άντιστοίχως.
>
'Η κορυφή 3 διά τών άποστάσεων 8,70 μ’. και 14.00μ. εκ
τών γωνιών οικοδομής Ζ καί· I άντιστοίχως.
,
'Η κορυφή 4 διά τών άποστάσεων 21,00μ. και 20,50μ· εκ
τών τών γωνιών οικοδομής Θ. καί I. άντιστοίχως.
?
'Η κορυφή 5 διά τών άποστάσεων 62,Ομ. και 60,50μ. εκ
τών γωνιών οικοδομής Κ καί Λ. άντιστοίχως. ,
'Η κορυφή 6 διά τών άποστάσεων 23,Ομ. καί 23,20μ. εκ
τών γωνιών οικοδομής Ξ.'καί"Ο..άντιστοίχως. ' ■
,
'Η κορυφή 7 διά τών άποστάσεων 36,Ομ. καί 50,0μ. εκ
τών σιμεντίνων πασσάλων Π. καί Ρ. άντιστοίχως.
'Η κορυφή 8 διά τών άποστάσεων 73,Ομ. κάί.32,0μ· εΚ
τών σιμεντίνων πασσάλων Π. καί Ρ. άντιστοίχως. . ^

Επικυρώνουμε τήν από 2.3.79 έκθεση τής επιτροπής τοϋ
, άρθρου 74 τοϋ II.-Δ/τος 636/77 καθορισμού όριογραμμών.
• 2: 'Ως όριογραμμή παραλίας ορίζεται ή πολυγωνική τών
αΐγιαλοΰ καί παραλίας στή θέση «ΑΡΙΛΛΑ» περιοχής Μαγου¬ . κορυφών Γ, 2', 3', 4', 5', 6', 7', 8', αΐτινες έξασφαλίζοντοιι
λάδων Νομοΰ Κερκύρας, καθώς καί τό τοπογραφικό καήύψοέκ σταθερών έπί τόπου σημείων ώς κατωτέρω : ^
μετρικό διάγραμμα, πού συνοδεύει την εκθεση, στο^ οποίο
'Η κορυφή ί' διά τών άποστάσεων 22,0 ’μ. καί 20,0μ. εκ
έχει χαραχθεΐ μέ κόκκινη γραμμή ή όριογραμμή τού αΐγιαλοΰ * τών γωνιών οικοδομής Α. καί Β. άντιστοίχως.
καί μέ κίτρινη ή τής παραλίας.
'Η κορυφή 2' διά τών άποστάσεων 22,50μ. καί 27,50μ· ε%
τών γωνιών οικοδομής Δ'. καί Ε'. άντιστοίχως.
, ■
'Η απόφαση αύτή μαζί με την απο 2.3./9 εκθεση και το
'Η κορυφή 3',διά τών άποστάσεων 8,50μ. καί 13,0μ··εκ
τοπογραφικό καί υψομετρικό διάγραμμα νά δημοσιευθοϋν
τών γωνιών οικοδομής Ζ' καί Η' άντιστοίχως.
στήν Εφημερίδα τής Ιίυβερνήσεως. ,
·ή.
'Η κορυφή 4 διά τών άποστάσεων 19,50μ. 20,Ομ. εκ τω·*
Κέρκυρα, 3 Σεπτεμβρίου 1979 .
γωνιών οικοδομής Θ'καί Γ άντιστοίχως. ,
·
'
,
Ό Νομάρχης
'Η κορυφή 5' διά τών άποστάσεων 58,Ομ. καί 59,50μ· εκ
: ΑΘΑΝ. ΡΑΠΤΗΣ
τών γωνιών οικοδομής Κ. καί Λ. άντιστοίχως. ^
,
. 'Η κορυφή 6' διά τών άποστάσεων 31,50μ. και 32,50μ- -κ
τών γωνιών οικοδομής Μ καί Ν. άντιστοίχως. ■
,
ΕΚΘΕΣΙΣ
'Η κορυφή.7' διά τών άποστάσεων 26,50μ. καί 47,50μ. ε
Καθορισμού «τό πρώτον» όριογραμμών αΐγιαλοΰ και παραλιας
τών σιμεντίνων πασσάλων Π. καί Ρ. άντιστοίχως.
,
εις περιοχήν. «ΑΡΙΛΛΑ» Κοινότητος Μαγουλάδων Ν.
'Η κορυφή 8' διά τών άποστάσεων 69,Ομ. καί 25.50μ. εκ
Κερκύρας προ ιδιοκτησίας Σπύρου Γουδελη τοϋ Γεωργίου.
τών σιμεντίνων πασσάλων Π. και Ρ. άντιστοίχως.
Έν Κερκύρα σήμερον τήν 2 Μαρτίου 1979 η κατα Νομον
Δέν υπάρχουν ένδείξεις παλαιού αΐγιαλοΰ εις τήν περιοχην·
άρμοδία Επιτροπή. καθορισμού των ορίων αιγιαλου και
Τής ουτω καθοριζομένης λωρίδος παραλίας εξαιρούνται
παραλίας, άποτελουμένη εκ τών : '
. · ■
τά έν αύτή περιλαμβανόμενα κτίσματα ή τμήματα κτισματων
1. Κων/νου Σκέρου, Οικονομικού Έφορου Κέρκυρας
συμφώνως τώ άρθρω 5/Γ Α.Ν. 2344/40 και γνωμοδότη®
2. Βασιλείου Παπαγιάννη, Λιμενάρχου Κερκύρας
3. Δη μητριού Μάκκα, Τοπ/φου Μηχανικού επί 4ω β.
Προϊσταμένου Τ Ε Ε - Δ.Τ.Ύ. Ν. Κερκύρας, συνελθουσα εν
τώ καταστήματι τής Οικονομικής Εφορίας Κέρκυρας και
λαβοΰσα ύπ’ όψει :
α) Τήν από 13.7.1978 ύποβληθεΐσαν αϊτησιν τοϋ Σπυρί¬
δωνος Γουδέλη «περί καθορισμού όριογραμμών αΐγιαλοΰ καί
παραλίας εις περιοχήν «ΑΡΙΛΛΑ» Κοινότητος Μαγουλάδων
Ν. Κερκύρας καί προ τής έκεϊσε ιδιοκτησίας τού άνωτέρω.

Ν.Σ.Κ. 630/64. .

■

Ή έπιτροπ-ή ελαβεν ύπ’ οψιν της .τάς έπισυναπτομέναζ
μαρτυρικάς καταθέσεις.
Τά Μέλη
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΕΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΚΑΣ

;
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(6)

Περί αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως άκινήτου ύπέρ τής
. Κοινότητος Μακροταντάλου στο Ν. Κυκλάδων.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Δ.Κ.Κ. σέ
συνδυασμό μέ τις διατάξεις του Ν.Δ.532/70 και τοϋ Β.Δ.
703/70, σύμφωνα μέ τις όποιες ό Νομάρχης είναι αρμόδιοςγια την έγκριση πράξεων των δημοτικών καί κοινοτικών
συμβουλίων «περί κηρύξεως άπαλλοτριώσεως ακινήτου ή
συστάσεως δουλείας».
2. Τις- διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 797/71 «περί άναγκαστικών
απαλλοτριώσεων», όπως έχει τροποποιηθεί καί συμπλη¬
ρωθεί μέ τά Ν.Δ. 280/74 καί 395/74.
3. Την απόφαση τοϋ Κοινοτικοΰ Συμβουλίου Μακρο¬
ταντάλου 15/1979, αναφορικά μέ την αναγκαστική απαλλο¬
τρίωση ακινήτου ιδιοκτησίας κληρονόμων Μιλτιάδη Κάρλου,
για τη διάνοιξη άγροτικοΰ δρόμου από την περιοχή τοϋ οϊκισμοΰ «ΚΑΛΛΙΒΑΡΙ» προς τή θέση «ΠΕΖΑ».
4. Τήν από 13 Μαρτίου 1979 έκθεση τής Επιτροπής
πού προβλέπεται άπό τό άρθ^ 9 τοϋ από 15.6.55 Β.Δ.
άπό τήν οποία προκύπτει δτι ή αξία τοϋ υπό άπαλλοτρίωση
ακινήτου άνέρχεται στο ποσό τών δρχ. 3.000.
5. Τό άπό 10 Αύγούστου 1979 πρακτικό γνωμοδοτήσεως
τής Επιτροπής τοϋ άρθρου 207 τοϋ Δ.Κ.Κ., άπό τό όποιο
προκύπτει οτι συντρέχουν λόγοι δημόσιας ωφέλειας γιά τήν
άνωτέρω άπαλλοτρίωση, δοθέντος δτι ή διάνοιξη τοϋ άγροτικοϋ δρόμου θά εξυπηρετήσει τήν περιοχή άπό τον οικισμό
«ΚΑΛΛΙΒΑΡΙ», μέχρι τή θέση «ΠΕΖΑ», πού· στερείται
τελείως προσβάσεων, έπί πλέον δέ θά συνδεθεί ό άγροτικός
δρόμος Καλλιβαρίου - Πέζας ' μέ τον παρακείμενο έπαρχιακό
Βαρίδι-Καλλιβάρι.
6. Τό γεγονός δτι δέν υπάρχει δυνατότητα, λόγω τεχνικών
δυσκολιών, γιά διάνοιξη τοϋ. δρόμου σέ άλλο σημείο τοϋ
κτήματος τοϋ άνωτέρω, διότι, σύν-τοΐς άλλοις, θ’ άπαιτηθοΰν
πρόσθετες διαμορφώσεις τοϋ κεντρικού έπαρχιακοΰ δρόμου
Βαρίδι-Καλλιβάρι.
7. Βλέποντας καί τό σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα,
άποφασίζουμε :
,
Εγκρίνουμε τήν άπόφαση τοϋ" Κοινοτικοΰ Συμβουλίου
Μακροταντάλου 15/1979, ' πού άφορά στήν άναγκαστική
άπαλλοτρίωση άκινήτου ιδιοκτησίας κληρονόμων Μιλτιάδη
Κάρλου, πού βρίσκεται στή Οέση «ΚΑΛΛΙΒΑΡΙ» έκτάσεως
120 Μ2, γιά τή διάνοιξη άγροτικοΰ δρόμου, όπως φαίνεται
στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα.
..
• 'Η άπαλλοτρίωση γίνεται ύπέρ τής Κοινότητας Μακρο¬
ταντάλου, καί ή άποζημίωση θά βαρύνει τον άνωτέρω Όργανισμό καί θά καταβληθεί στο δικαιούχο σύμφωνα με τις
διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 797/71, χωρίς νά άποκλείεται ό καθορι¬
σμός αυτής μέ συμβιβασμό.
'Η άπόφαση αύτή νά δημοσιευθεΐ στήν Εφημερίδα τής
Κυβερνήσεως καί νά κοινοποιεθεΐ δπου πρεπει.
Έρμούπολις, 28 Αύγούστου 1979
Ό Νομάρχης
)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗΣ
Α?ι£. 59

(V

Περί έπικυρώσεως έκθέσεως Επιτροπής καθαρισμού ορίων
αϊγιαλοΰ-καί παραλίας στήν περιοχή «ΣΤΟ! ΠΑ» Ν.
Μεσσηνίας. ,
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
'

·

I

<

Τις διατάξεις :
·
1. Τοϋ. Ν. 3200/55 «περί διοικητικής άποκέντρώσεως»,
όπως αυτές τροποποιήθηκαν καί συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα».

'

Ν

:

Επικυρώνουμε τήν άπό 25.5.79' έκθεση τής κατά τό
άρθρ. 74 τοϋ Π.Δ/τος 636/77 Επιτροπής καθορισμού ορίων
αϊγιαλοΰ καί παραλίας, καθώς καί τό σχετικό τοπογραφικρ
διάγραμμα πού τήν συνοδεύει, στήν περιοχή «ΣΤΟΥΙΙΑ»
Ν. Μεσσηνίας, μπροστά στήν ιδιοκτησία Κυριακούλας
χας Γεωργ. Τσουλέα.
'Η άπόφαση αυτή νά δημοσιευθεΐ στήν Εφημερίδα τής
Κυβερνήσεως.
Καλαμάτα, 26 Αύγούστου 1979
Ό Νομαρχών Διευθυντής
ΑΠΟΣΤ. ΣΤΕΝΌΣ
ΕΚΘΕΣΗ
Επιτροπής καθορισμού τήν ορίων αϊγιαλοΰ καί παραλίας
στή Στούπα Μεσσηνίας μπροστά στήν ιδιοκτησία Κυριακούλας Χας Γεωργίου Τσουλέα.
Καλαμάτα σήμερα 25 Μαΐου 1979 ή κατά νόμο αρμόδια
έπιτροπή καθορισμού ορίων αϊγιαλοΰ καί παραλίάς αποτελουμένη άπό τούς :
1. Παν. Κυραγιάννη άντ/τή Οικονομικού Εφόρου Καλα¬
μάτας, 2) Γεωργίου Μακρή Αντ/τή Δ/ντή ΤΥΝ.Μεσσηνίας,
3) Αλέξανδρο Κορομάντζο Λιμενάρχη Καλαμάτας, συνελθούσα στο κατάστημα τής Οικονομικής Εφορίας Καλαματας
καί έχουσα ύπόψη :
1. Τό ύπό κλίμακα 1 : 500 τοπογραφικό διάγραμμα τής
Οέσεως μπροστά στήν ιδιοκτησία Κυριακούλας Χας Γεωρ¬
γίου Τσουλέα στή Στούπα Μεσσηνίας, πού συντάχθηκε το
Μάιο, τού 1978 άπό τον Πολ. Μηχανικό Γεώργιο Κ. Τσοπελα, ελέγχθηκε στις 9.6.1978 καί θεωρήθηκε στις 14.6.78
άπό τήν Δ/νση'Τ.Υ.Ν. Μεσσηνίας.
, /
2. Τό οτι ό αΐγιαλός καί ή παραλία καθορίζεται γιά πρώτη
φορά στήν άνωτέρω περιοχή.
,
3. Τις διατάξεις τού άρθρου 5 τού Α.Ν. 263/68 «περί
■ τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών διατάξεων «ερί
Δημ. κτημάτων», τών άρθρων 2 καί 5 τού Α.Ν.-; 2344/4^
«περί αϊγιαλοΰ καί παραλίας» καί τό άρθρο 3 τού Ν. 653/197
4. Τά στοιχεία πού έχουν προκύψει άπό τήν έπί τόπο»
αυτοψία, άποφασίζει„
■
Καθορίζει έπί τών άνωτέρω συνημμένων στήν έκθεσή
αύτή διαγραμμάτων.

•

"Εχοντας ύπόψη :

2. Τοϋ Α.Ν. 2344/1940 «περί αϊγιαλοΰ καί παραλίας».
3. Τοϋ Α.Ν. 263/68 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών διατάξεων περί Δημοσίων Κτημάτων».
4. Τοϋ Ν. 719/77 ((περί άντικαταστάσεως, τροποποιή¬
σεως καί συμπληρώσεως διατάξεων τινων τής περί δημοσίων
κτημάτων νομοθεσίας καί άλλων τινών διατάξεων».
5. Τό άπό Μαΐου 1978 τοπογρ. διάγραμμα τοϋ συντάξαντος
μηχανικού Γεωργ. Τσόπελα, θεωρημένο τήν 14.6.78 άπό
τον Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Νομού Μεσσηνίας Νικ.
Άναστασόπουλο.
6. Τήν άπό 25.5.79 έκθεση καθορισμού όριογραμμής
αϊγιαλοΰ καί παραλίας στήν άνωτέρω περιοχή, τής κατά το
άοθρ. 74 τοΰ .Π.Δ/τος 636/77, επιτροπής.
■ 7. Τό Φ. 1872/496/79/18.7.79 έγγραφο τοϋ Γεν. Ε¬
πιτελείου Ναυτικού, μέ τό όποιο συμφωνεί γιά τά καθορισθέντα άπό τήν άνωτέρω έπιτροπή όρια, άποφασίζουμε»:

α) Μέ έρυθρά πολυγωνική γραμμή τήν όριογραμμη τ°υ
αϊγιαλοΰ μέ κορυφές 0, 1, 2... 21, πού ορίζονται με τι<’
άποστάσεις τους άπό σταθερά σημεία.
,
β) Μέ κίτρινη πολυγωνική γραμμή τήν όρ^ιογραΡ'Ρ'Ί
παραλίας, μέ κορυφές 0,1, ζ'.... 16, πού οριζονται^ως σημει·*
τομής εύθειών παραλλήλων προς τις πλευρές τρϋ αιγια
καί'στίς άποστάσεις άπό αύτές πού έμφαίνονται στα συνημ
μένα σχεδιαγράμματα.
Ή Έπιτροπή
,
ΠΑ,Ν. ΚΥΡΑΓΜΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓ. Μ ΑΚΡΗΣ και
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ
■
..

%
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Άρΐ'ί*. Φ; 28/50494

[ άνακοίνωση αύτή νά δημοσιευθεϊ στήν Εφημερίδα
Κυβερνήσεως.

(8)

Άθήναι, 30 Αύγούστου 1979
Περί είδοποιήσεως για τήν παρακατάθεση άποζημιώσεως
από άναγκαστική άπαλλοτρίωση ακινήτου στην Παλαιά
Πέλλα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
».

--

1: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 καί 8 του
Ν.Δ. 797/1971 «περί άναγκαστικών άπαλλοτριώσεων», πλη¬
ροφορούμε οσους :
α) "Εχουν δικαιώματα κυριότητας ή άλλα έμπράγματα
δικαιώματα, στο άκίνητο πού άπαλλοτριώθηκε δυνάμει της
άριθ. 8512/Φ36/7.11.77 απόφαση τοϋ Νομάρχη Πέλλης
(ΦΕΚ 469/19.11.77 ,τ. Δ') γιά αρχαιολογικούς σκοπούς
στην Παλαιά. Πέλλα.
β) Έχουν έγγράψει υποθήκη ή έχουν επιβάλει κατά¬
σχεσή ή μέ όποιοδήποτε τρόπο διεκδικοϋν τό άκίνητο πού
άπαλλοτριώθηκε, ότι ή αποζημίωση πού καθόρισε τό Μον.
Πρωτοδικείο Εδέσσης μέ τήν απόφασή τού αριθμός 56/
1979 γιά, τό άκίνητο καί γιά τά ύπερκείμενα αύτοϋ όπως
αυτά φαίνονται- στο κτηματολογικό διάγραμμα πού συνο¬
δεύει την άπόφαση άπαλλοτριώσεως καί στο σχετικό κτη¬
ματολογικό πίνακα έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακατα¬
θηκών καί Δανείων (κεντρική. Υπηρεσία) καί έχει έκδοθεϊ γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης άριθμός 553191/
24.8.1979 γιά τρακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες έξακόσιες
ογδόντα (337.680) δραχμές.
2. Ή άποζημίωση αύτή είναι άποδοτέα στούς δικαιού¬
χους πού θά άναγνωρισθοϋν σύμφωνα μέ τό Νόμο.
• Ή άνακοίνωση αύτή νά δημοσιευθεϊ στήν Εφημερίδα
της- Κυβερνήσεως. .
■|
,

1

Άθήναι,

30 Αύγούστου

1979

. Μέ εντολή Υπουργούς Ό Γεν. Επιθεωρητής κ.ά.α.
ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Π ΟΥΛΟΣ

ΆρΛ Φ. 752/50498

-

Μέ έντολή Υπουργού
'Ο Γεν. Επιθεωρητής κ.ά.α.
ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΙΟΤΛΟΣ

ριϋ. Φ. 320/50501

(10)

Περί είδοποιήσεως γιά τήν παρακατάθεση άποζημιώσεως
άπό άναγκαστική άπαλλοτρίωση άκινήτου στήν Ακα¬
δημία Πλάτωνος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1. Σύμφωνα μέ τις διατάξεις τών άρθρων 7 καί .8 τοϋ
Ν.Δ. 797/1971 «περί άναγκαστικών άπαλλοτριώσεων»,
πληροφορούμε όσους :
α) "Εχουν δικαιώματα κυριότητας ή άλλα έμπράγματ<£
δικαιώματα στο άκίνητο πού άπαλλοτριώθηκε δυνάμει
τής Π. ,12322/9443/7.1.74 κοινής άποφάσεως τών Υπουρ¬
γών Οικονομικών καί Πολιτισμού καί Επιστημών (ΦΕΚ
18/30.1.74 τ. Δ') γιά άρχαιολογικούς σκοπούς στήν Α¬
καδημία Πλάτωνος.
~
,
β) "Εχουν έγγράψει ύποθήκη ή έχουν έπιβάλει κατά¬
σχεση ή μέ όποιοδήποτε τρόπο' διεκδικοϋν τό . άκίνητο
πού άπαλλοτριώθηκε,-ότι ή άποζημίωση,πού -καθόρισε το
Μον. Πρωτοδικείο Αθηνών μέ τήν.-άπόφασή του άριθμός
.276/1979 γιά τό άκίνητο καί/γίά-τά ύπερκείμενα αύτου
όπως ,αύτά φαίνονταΐ' στο κτηματολογικό- διάγραμμα που
συνοδεύει τήν άπόφαση άπαλλοτριώσεως. καί στο σχετικό
κτηματολογικό πίνακα έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρα¬
καταθηκών καί, Δανείων . (κεντρική- Υπηρεσία) καί έχει
έκδοθεϊ γραμμάτιο συστάσεως. παρακαταθήκης ' άριθμός
553196/24.8.1979 γιά τρία έκατομμύρια έκατόν είκοσι
οκτώ - χιλιάδες τετρακόσιες δρχ. (3.128.400).

. .
.2. 'Η άποζημίωση αυτή είναι άποδοτέα στούς δικαιού¬
,
χους πού θά' άναγνωρισθοϋν σύμφωνα μέ τό Νόμο.

Γ ;

(9)

Περί είδοποιήσεως γιά τήν παρακατάθεση άποζημιώσεως
'άπό άναγκαστική άπαλλοτρίωση άκινήτου στή Θεσσα¬
λονίκη. ,

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
»1. Σύμφωνα μέ τις διατάξεις των άρθρων 7 καί 8 ,τοϋ
Ν'.Δ.' 797/1971 «περί άναγκαστικών άπαλλοτριώσεων»,
πληροφορούμε όσους :
',
’ α) "Εχουν δικαιώματα, κυριότητας ή άλλα έμπράγματα
δικαιώματα · στο άκίνητο πού άπαλλοτριώθηκε δυνάμειτης Π.2629/1580/26.1.78 κοινής άποφάσεως τών Υπουρ¬
γών Οίκ/κών καί Πολιτισμού καί Επιστημών (ΦΕΚ 73/
28.2.78 τ. Δ') γιά άρχαιολογικούς σκοπούς στή Θεσσα- λονίκη, οδός Βύρωνος 12.
,
β) "Εχουν έγγράψει ύποθήκη ή έχουν έπιβάλει κατά-'
σχέση ή μέ όποιοδήποτε τρόπο διεκδικοϋν, τό άκίνητο - πού - άπαλλοτριώθηκε,' ότι ή άποζημίωση- πού καθώρισε τό' Έφετεΐο Θεσσαλονίκης μέ τήν άπόφασή του άριθμός 226/
1979 γιά τό άκίνητο καί γιά τά ύπερκείμενα αύτοϋ όπως
αυτά φαίνονται στο κτηματολογικό διάγραμμα που συνο¬
δεύει τήν άπόφαση άπαλλοτριώσεως καί στο σχετικό κτη¬
ματολογικό πίνακα έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακα¬
ταθηκών κάί Δανείων (κεντρική Υπηρεσία) καί έχει έκ- .
δοθεί γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης άριθμός 553200/_
24.8.1079 γιά είκοσι εκατομμύρια έξακόσιες είκοσι πέντε
χιλιάδες; (20.625.000) δρχ.
2. Ή-άποζημίωση αύτή είναι άποδοτέα στούς δικαιού¬
χους πού θά , άναγνωρισθοϋν σύμφωνα μέ τό Νόμο.

'Η άνακοίνωση αύτή νά δημοσιευθεϊ στήν.
τής Κυβερνήσεως.
, ,_

Εφημερίδα

Ά$ήναι, 30 Αύγούστου 1979
, -

Μέ έντολή Υπουργού
,.
Ό Γεν. Επιθεωρητής κ.ά.α.
ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Π ΟΥΛΟΣ

Άρι$. Φ. 1292/50500

"

—~~-·
·

.

.
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Περί είδοποιήσεως γιά τήν παρακατάθεση άποζημιώσεως
άπό άναγκαστική άπαλλοτρίωση άκινήτου στήν "Αρτα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

,

1. Σύμφωνα μέ τις διατάξεις'τ ών άρθρων 7 καί 8 τοϋ
Ν.Δ. 797/1971-· «περί άναγκαστικών άπαλλοτριώσεων»,
πληροφορούμε, όσους :
_
-.
...
α) Έχουν δικαιώματα κυριότητας, ή άλλα έμπράγματα
δικαιώματα στο άκίνητο πού άπαλλοτριώθηκε δυνάμει τηζ
Π.7116/4583/14.10.77; κοινής άποφάσεως,τών /.Υπουργών
Οικονομικών καί Πολιτισμού καί Επιστημών (ΦΕΚ 410/
26.10.77 τ. Δ') γιά άρχαιολογικούς σκοπούς στήν Άρτα
οδός Αγίου Κων/νου.
'
.
β) "Εχουν έγγράψει υποθήκη ή έχουν, έπιβάλει κατά¬
σχεση · ή μέ όποιοδήποτε τρόπο, διεκδικοϋν τό άκίνητο τιου
άπαλλοτριώθηκε, ότι ή άποζημίωση πού καθόρισε τό
Πρωτοδικείο "Λρτης μέ τήν> άπόφασή. του άριθμός 40ο/
Τ978 γιά“πό~άκίν.ηταζ^Λί^ιάκ^Α>*τερκεψρι.?!(αχ^ύτρ5;.οΐί,ώί
αύτά φαίνονται στο κτηματολογικό διάγραμμα που συνο¬
δεύει τήν άπόφαση άπαλλοτριώσεως καί στο σχετικό κτη¬
ματολογικό πίνακα έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακατα
θηκών καί Δανείων (κεντρική-Υπηρεσία) καί έχει έκδοθ-'-

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ.ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) '
γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης αριθμός 553201/24
8.1979 γιά οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα πέντε
χιλιάδες έξακόσιες δρχ. (8.855.600).
2.
χους
3.
ρίδα

'Η αποζημίωση αυτή είναι άποδοτέα στους δικαιού¬
πού θά άναγνωρισθοϋν σύμφωνα μέ τό Νόμο.
'Η άνακοίνωση αύτή νά δημοσιευθεΐ στην Εφημε¬
τής Κυβερνήσεως.
Άθήναι, 30 Αύγούστου 1979 .

Άριί Φ. 965/50507

Λασιθίου μέ τήν άπόφασή του άριθμος 159/1979 γιά το άκί¬
νητο καί γιά τά ύπερκείμενα αύτού όπως αύτά φαίνονται στο
κτήματολογικο διάγραμμα πού συνοδεύει τήν άπόφαση άπαλ¬
λοτριώσεως καί στο σχετικό, κτήματολογικο πίνακα έχει
κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών καί Δανείων (κεντρι¬
κή Υπηρεσία) καί έχει έκδοθεϊ γραμμάτιο συστάσεως παρα¬
καταθήκης άριθμος 553198/24.8.1979 γιά οκτώ εκατομμύρια
έξακόσιες εξήντα έννέα χιλιάδες τριακόσιες δέκα (8.669.310)
δΡΖ·

Μέ εντολή ' Υπουργού
'Ο Γεν. Επιθεωρητής κ.ά.α. ,
ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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■

:

.

·

,

,2., Ή άποζημίωση αύτή είναι άποδοτέα στούς δικαιού¬
χους πού θά άναγνωρισθούν σύμφωνα μέ τό Νόμο.

(12)

'Η άνακοίνωση αύτή νά δημοσιευθεΐ στήν Εφημερίδα τής
Κυβερνήσεως.
'
Άθήναι,. 30 Αύγούστου 1979

Περί εΐδοποιήσεως γιά τήν παρακατάθεση άποζημιώσεως
άπό άναγκαστική άπαλλοτρίωση ακινήτου στη Θεσσα¬
λονίκη.
'
·■ 1

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1. Σύμφωνα μέ τις διατάξεις των άρθρων 7 καί 8 του
Ν.Δ. 797/1971- «περί αναγκαστικών άπαλλοτριώσεων»,
πληροφορούμε όσους :
α) "Εχουν δικαιώματα κυριότητας ή άλλα εμπράγματα
δικαιώματα στο ακίνητο πού άπαλλοτριώθηκε δυνάμει της
Π.4915/3031/14.10.77 κοινής άποφάσεως των 'Υπουργών
Οικονομικών καί Πολιτισμού καί Επιστημών (ΦΕΚ 410/
26.10.77 τ. Δ') γιά αρχαιολογικούς σκοπούς στή θέση
«Πανόραμα» Θεσσαλονίκης.
β) Έχουν εγγράφει υποθήκη ή έχουν επιβάλει κατά¬
σχεση ή μέ όποιοδήποτε τρόπο διεκδικοΰν το άκίνητο πού
άπαλλοτριώθηκε, ότι ή αποζημίωση πού καθώρισε τό Μον.
Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης μέ τήν απόφασή του,αριθμός 53/
1979 γιά το άκίνητο καί γιά τά ύπερκείμενα αύτού όπως
αύτά φαίνονται στύ κτήματολογικο διάγραμμα πού συνο¬
δεύει τήν άπό φάση άπαλλοτριώσεως καί στο σχετικό κτηματολογικό πίνακα έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακατα-.
θηκών καί Δανείων (κεντρική Υπηρεσία) καί έχει έκδοθεϊ
γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης άριθμος 553194/24.8.
1979 γιά δύο εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα έξ χιλιάδες
τρακόσιες είκοσι δρχ: (2.816.320).
2. 'Η άποζημίωση αύτή είναι άποδοτέα στούς δικαιού¬
χους πού θά άναγνωρισθούν σύμφωνα μέ το Νόμο.
'Η άνακοίνωση αύτή, νά δημοσιευθεΐ στήν Εφημερίδα
τής Κυβερνήσεως.
’Αθήναι, 30 Αύγούστου 1979
-

Μέ έντολή Υπουργού
'Ο-Γεν. Επιθεωρητής κ.ά.α.
ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΟΥΛΟΣ

Άριφ. Φ. 852α/50506

(13)

,

.

Μέ Έντολή Υπουργού
'Ο Γενικός Επιθεωρητής
κ.ά.α.
ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Άριύ.,Τ.Υ. 11570

(14)

Περί έπεκτάσεως τού ρυμοτομικού σχεδίου Αταλάντης κατά
ένα οικοδομικό τετράγωνο, γιά τήν άνέγερση κατωτέρας
Τεχνικής Σχολής, στο Ν. ΦΟιώτιδος.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
"Εχοντας ύπόψη :
1. Τις διατάξεις τού άπό 17.7.1923 Ν.Δ. «περί σχεδίων
πόλεων», ■ όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν καί συμ¬
πληρώθηκαν.
2. Τις διατάξεις τού άρθρου 1 τής παραγράφου 1 καί 2 τού
532/1970 Ν.Δ. «περί συμπληρώ σε ως τών διατάξεων περί
διοικητικής άποκεντρώσεως».
3. Τις διατάξεις τού 1018/1971 Ν.Δ. «περί τροποποιήσεως τού Α.Ν. 314/1968 «περί παροχής εις τον Υπουργόν Β.
Ελλάδος καί τούς Νομάρχας αρμοδιοτήτων - έπί θεμάτων
έγκρίσεων, επεκτάσεων ή τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων
καί κωμών».
.
4. Τις διατάξεις τών άρθρων 18 - 22 τού II κεφαλαίου τού
άπό 3.4.1929 Δ/τος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού
τού Κράτους».
5. Τίς διατάξεις τού 8/9.6.73 Ν.Δ. «περί Γενικού Οικο¬
δομικού Κανονισμού».
6. Τήν 9/85/78 άπόφαση τού Δημοτικού Συμβουλίου Ατα¬
λάντης.
7. Τήν ΤΥ 3396/16.4.79 εισήγηση τής Δ/νσεως Τεχνικών
Υπηρεσιών Νομού Φθιώτιδος.

Περί εΐδοποιήσεως γιά τήν παρακατάθεση άποζημιώσεως
8. Τη 19/1979 (Θέμα 7ο) σύμφωνη γνωμοδότηση τού
άπό άναγκαστική άπαλλοτρίωση άκινήτου στον Άγιο Νικό¬ . Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων "Εργων Νομού ΦΟιώ¬
λαο Κρήτης.
τιδος, άποφασίζουμε :
■

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1. Σύμφωνα μέ τις διατάξεις τών άρθρων 7 καί 8 τού Ν.Δ.
797/1971 «περί άναγκαστικών άπαλλοτριοόσεων», πληρο¬
φορούμε όσους :
. Ά
α) "Εχουν δικαιώματα κυριότητας ή άλλα εμπράγματα
δικαιώματα στο άκίνητο πού άπαλλοτριώθηκε δυνάμει τής Π.
9434/4605/25.11.78 κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών Οι¬
κονομικών καί Πολιτισμού καί Επιστημών (ΦΕΚ 648/7.12.
1978 τ. Δ'.) γιά άρχαιολογικούς σκοπούς στον Άγιο Νικό¬
λαο Κρήτης.
■ β) "Εχουν εγγράφει ύποθήκη ή έχουν επιβάλει κατάσχεση
η μέ όποιοδήποτε τρόπο διεκδικούν το άκίνητο πού άπαλλοτριωθηκε, ότι ή άποζημίωση πού καθώρισε το Μον. Πρωτοδικείο

Εγκρίνουμε τήν επέκταση τού ρυμοτομικού σχεδίου Ατα¬
λάντης κατά ένα οικοδομικό τετράγωνο παρά τον συνοικισμό
προσφύγων προοριζόμενο γιά τήν άνέγερση κατωτέρας Τε¬
χνικής Σχολής, όπως εμφανίζεται στο άπό 15.2.79 Τοπογρα¬
φικό διάγραμμα τού Τοπογράφου Μηχανικού Σπύρου Γιάγκου.
.
'
' ·
' ,
'Η άπόφαση αύτή ισχύει άπό τήν ήμερομηνία πού θά δήμοσιευθεΐ στήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
;
Λαμία, 26 Ιουλίου 1979
'Ο Νομάρχης κ.ά.α.
•'Ο Διευθυντής
Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

ΟΤΙ:

Ή έτήσια συνδρομή της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ή τιμή των φύλλων της πού ττουλιοΟ νται τμηματικά
καί τά τέλη δημοσιεύσεων στήν Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίσθηκαν άπό 1 Ίανουαρίου 1979 ώς Ακολούθως:

Α' ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
1. Γιά τό Τεύχος Α' .
Δραχ.
2. »
»
»
Β' ...
»
3. »
»
»
Γ' .
»
4. .»
» .»
Δ' .
»
5. »
»
»
Νομικών Προσώπων Δ.Δ.
κΛιγ..
»
6. »
»
»
Παράρτημα .
»
7. »
»
» · Ανωνύμων Εταιρειών κ.λπ. .
»
8. »
» Δελτίο Εμπορικής καί Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας ..
»
9. Γιά άλα τά τεύχη καί τό Δ.Ε.Β.Ι.
»

600
700
500
1.000
500
300
3.000
200
6.000

ΟΙ Δήμοι καίοί Κοινάτητες τοϋ Κράτους κατα¬
βάλλουν τά 1/2 τών Ανωτέρω συνδρομών.
•

/

Υπέρ τοϋ Ταμείου ’ΑλληλοβοηΘείας Προσωπι¬
κού τοϋ Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) άναλογοΰν τά έξης ποσά:

,

1. Γιά τό Τεύχος Α' ... Δραχ.
2. »
»
»
Β' ...
»
3. · »
»
». Γ' ...
»’
4. »
»
»
Δ' .....’..
»
5. »
»
»
Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου κ.λπ. ..■.
» '
6. »
»
»
Παράρτημα .
» ·-'
7. »
» . ». Ανωνύμων Εταιρειών κ.λπ. .
»
8. »
» Δελτίο Έμπ. καί Βιομ. Ιδιοκτησίας .
»
9. Γιά όλα τά τεύχη ..
» '·

30
35
25
50
25
15
150
10
300

Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

'

Ή τιμή πωλήσεως κάθε φύλλου, μέχρις 8 σελ., είναι 3 δρχ., άττό 9 ώς 40 σελ. 8 δρχ., άπό 41 ώς 80 σελ. 15 δρχ., άπό 81 σελ. καί άνω
ή τιμή πωλήσεως κάθε φύλλου προσαυξάνεται καπά 15 δρχ. άνά 80 σελίδες.1

Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
I. Στό τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών καί
Εταιρειών Περιωρισμένης Εύθύνης:
Α'
1.
2.
3.

Δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών:
Τών δικαστικών πράξεων ..
Δραχ.
400
Τών καταστατικών Ανωνύμων Εταιρειών..
»
10.000
Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών τών.,
Ανωνύμων Εταιρειών .
»
2.000
4. Τών άνακοινώσεων καί προσκλήσεων σέ γενι¬
κές συνελεύσεις, τών κατά τό άρθρο 32 τοϋ Ν.
3221/24 .γνωστοποιήσεων, τών. άνακοινώ■ οεων, πού προβλέπονται άπό τό άρθρο 59
παρ. 3 τοϋ Ν.Δ. 400/70 «περί Αλλοδαπών
;
“Ασφαλιστικών Εταιρειών» καί τών άποφάσεων τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ ΕΛΤΑ,
• πού άναφέρονται σί προσωρινές διατάξεις ..
»
1.000
5. Τών Ισολογισμών τών Ανωνύμων Εταιρειών
»
- 4.000
6. Τών συνοπτικών μηνιαίων καταστάσεων τών
■Τραπεζικών Εταιρειών .
»
1.000
,7. Τών Αποφάσεων «περί έγκρίσεως τιμολογίων
τών Ασφαλιστικών Εταιρειών» .
»
600
8. Τών Οπουργικών Αποφάσεων «περί παροχής
άδείας έπεκτάσεως τών Ιργασιών Ασφα¬
λιστικών “Εταιρειών», τών έκθέσεων περιου- .
σ ισκών στοιχείων Ανωνύμων “Εταιρειών γε¬
νικά, καί τών Αποφάσεων τοϋ Δ.Σ. τοϋ
ΕΛΤΑ, μέ τίς όποιες έγκρίνονται καί δημο¬
σιεύονται οΐ κανονισμοί αύτού .
»
4.000
9. Τών Αποβάσεων «περί παροχής πληρεξουσιό¬
τητας πρός Αντπτροσώπευσιν έν “Ελλάδι Αλ¬
λοδαπών “Εταιρειών» καί τών Αποφάσεων
«περί μεταβιβάσεως τοϋ χαρτοφυλακίου Α¬
σφαλιστικών “Εταιρειών κατά τό άρθρον 59
παρ. 1 τού ΝΑ. 400/70» ...
»
2.000
10. Τών Αποφάσεων «περί σνγχωνεύσεως “Ανωνύ¬
μων “Εταιρειών»...
»
10.000

11. Τών Αποφάσεων τής Επιτροπής τού Χρημα¬
τιστηρίου «περί είσαγωγής χρεωγράφων είς
τό Χρηματιστήριον πρός διαπραγμάτευσιν,
συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 2
παρ. 3 Α.Ν. 148/67»’1 .......... - Δραχ.
12. Τών Αποβάσεων τής “Επιτροπής κεφαλαιαγο¬
ράς «περί διαγραφής χρεωγράφων έκ τού
Χρηματιστηρίου,
συμφώνως
πρός
τάς
διατάξεις τοϋ άρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/
1967» ..........
»
Β'. Δημοσιεύματα “Εταιρειών Περιωρισμένης
Εύθύνης :
1.
2.
3.
4.
5.

.

1.000

1.000

-

Τών καταστατικών .... ..
»
Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών ... . »
Τών Ανακοινώσεων καί προσκλήσεων .
»
Τών Ισολογισμών..-... ■ »
Τών έκθέσεων έκτιμήσεως περιουσιακών στοι¬
χείων ....-. »

1.000
400

200
1.000
1.000

Γ'. Δημοσιεύματα Αλληλασφαλιστικών Συνε¬
ταιρισμών - “Αλληλασφαλιστικών Τα¬
μείων καί Φιλανθρωπικών Σωματείων :
1. Τών ύπουργικών Αποφάσεων «περί χορηγήσεως άδείας λειτουργίας 'Αλληλασφαλισηκών Συνεταιρισμών - “Αλληλασφαλιστικών
Ταμείων» ....
»
2. Τών “Ισολογισμών τών Ανωτέρω Συνεταιρι¬
σμών, Ταμείων καί Σωματείων ..
».
II.
Στό Τέταρτο τεύχος τών δικαστικών πρά¬
ξεων, προσκλήσεων καί λοιπών δημοσιεύσεων . *

1.000
1.000
400

Τό ποσοστό έπί τών τελών δημοσιεύσεων στό Τεϋχος “Ανωνύμων
“Εταιρειών καί “Εταιρειών Περιωρισμένης Εύθύνης, πού πρέπει νά
καταβάλλεται υπέρ τοϋ Ταμείου ’ΑλληλοβοηΘείας Προσωπικού
“Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ), δρίσθηκ* γενικά σέ 5 ο/συ

Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.
1. ΟΙ συνδρομές τοϋ έσωτερικοΰ καί τά τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται στά Δημόσια Ταμεία έναντι Αποδεικτικού είσπράξεως,
τό όποίο φροντίζει 6 ένδιαφερόμενος νά τό στείλει στή Γενική Δ/νση τοϋ “Εθνικού Τυπογραφείου.
2. Οι συνδρομές τού έξωτερικοϋ είναι δυνατό νά στέλνονται καί σέ Ανάλογο συνάλλαγμα μέ έπιταγή έπ“ όνόματι τού Διευθυντή τών
Διοικητικών καί ΟΙκονομικών Υποθέσεων τού “Εθνικού Τυπογραφείου.
3. Τό ύπέρ τοϋ ΤΑΠΕΤ ποσοστό έπί τών Ανωτέρω συνδρομών καί τελών δημοσιεύσεων καταβάλλεται ώς έξής:
α) στήν “Αθήνα: στό ΤαμεΤο τοϋ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα “Εθνικού Τυπογραφείου), ,
Β) στίς ύπόλοιπες πόλεις τού Κρότους ί στά Δημόσια-ΤαμεΤα καί Αποδίδεται στό ΤΑΠΕΤ σύμφωνα μέ τίς 192378/3639/1947(ΚΟΝΕΟ
183) καί 178048/5321/31.7.65 (Κ0ΝΕ0 139) έγκύκλιες διαταγές τού Γ.Λ.Κ.,
γ) στίς περιπτώσεις συνδρομών έξωτερικοϋ: όταν ή Αποστολή τους γίνεται μέ έπιταγές μαζί μ“ αύτές στέλνεται καί τό ύπέρ τού ΤΑΠΕΤ

ποσοστό.

“Ο Γβνιχός Διευθυντής
ΑΘΑΝ. ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΎΠΟΠΆΦΑΙΟ

