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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΖΕΙΧ. 

Περί δεδαιώτεως τής αυτοδίκαια; άνακλήσεως τής άναγ- 
ν. αστικής άπαλλοτριώσεως πού κηρύχθηκε με την κοινή 
ν-ον?γι·/.ή άπόραση άριί. Τ. 3783/0978/29.3.73 προς 
άνέγερση τού Διοικητηρίου Τρικάλων. 1 

Περί αναγκαστικής άπαλλοτριώσεω; έκτάσεως για την 
ανέγερση τού 2ου Δημοτικού Σχολείου Έλευ·ύερ?ου Νο¬ 
μού Θεσσαλονίκης.  2 

Περί μερικλής άνακλήσεως της άναγκαστικής άπαλλο¬ 
τριώσεω; πού κηρύχθηκε δυνάμει τής κοινής υπουργι¬ 
κής άπ:<?άσεως άρι·5. Λ. 200/1/27.1.1972 (ΦΕΚ 17/ 
1972 τ. Δ') στην περιοχή «Τουρκολίμανο» Ελευσίνας 
ϋ-ερ καί μέ δαπά,η τής ΑΕΒΕ «Ρ ΕΤΗ Ο Ε Α—IIΕ Ε- 
1.Λ8 8-4.». ..., ··...3 

Περί κηρύξεως ώς αναδασωτέας τής δηεοσίας δασικής 
έκτάσεως στη -ύί-η «Κατσεύλι» περιοχής Δήμου Σαλζ- 
μίνος X. Αττικής Διαμ. Πει,ραιώς.4 

Περί έπικνρώσεω; έκίεσεως καθορισμού έριογραμμών αΐ- 
γιαλού καί παρχλίας εις περιοχήν Πόί.η Λιμένός Χερ¬ 
σονήσου Ηρακλείου προ ΐίιοκτητίας των Ξενοδοχειακών 
Επιχειρήσεων Ε.Π.Ε. «Γεώργιος I. Καρρίς».5 

Α ΝΑ Κ Ο I ΝΑΙΕI£ 

Περί ειδοποιήσει»; τής έν Ά&ήναις (Σταδίου 15) έδρ’ευ- 
ούσης Ανωνύμου Εταιρείας ύπο την έπωνυμίοτν «Όργα- 
νισμος Τηλεπικοινωνιών τής Ελλάδος Α.Ε.» (ΟΤΕ) 
κερί τής γενομένης ύπ’ αυτής παιρακατα-ϋέσεως άποζη- 
σεως έξ αναγκαστικής ά.τα).7.οτριώτ:ως οικοπέδου έντος 
τού Δήμου Βέροιας Ημαθίας, ττρος άνεγερσιν κτιρίου 
τού Τ.Κ. Βέροιας...<5 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ’ -- 

ΛΝΛΚΟΙΝΩΧΕΙΙ 

ΓΙερί ειδοποιήσει»; τής παρακα-χ-ίέσεως αποζημιώσει»; 
ακινήτων ττού ρυμοτομούνται άπατο εγκεκριμένο τττλ.εο- 
δομικο σχέδιο στο Παλ. Φάληρο για τή διάνοιξη τής 
Αεωφ. ’Λμςιύέας.. .7 

Περί ειδοαοιήσεως τής γενομένης τταρακατα-5έσεως ά.τοζη- 
μιώσεως προσκυρω&εισών οΐκοπεδικών εκτάσεων κειμέ¬ 

νων έν Άκατουσίω καί παρά τάς οδούς Κονίτσης καί 

μιας! Διαμ/τος Ανατολικής Αττικής. 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΙΕΙΖ 

Άρι-5. Ε. 4090/2386 .. - · *· ' ' ' (1) 
_*_ * Λ ' 1 V . · 

Περί βεβαιώσει»; τής αυτοδίκαια; άνακλήσεως τής 'άναγκα- 
στικής άπαλλοτριώσεω; που ' κηρύχθηκε" μέ "την κοινή 
υπουργική απόφαση άριΟ. Τ. 3783/0978/29.3.73 πρλς 
ανέγερση του Διοικητηρίου Τρικάλων. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ . 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 11 τοΰ Ν. Διατάγματος 
797/71 «περί άναγκαστικών άπαλλοτριώσεων»:σέ συνδυασμό 
μέ τις διατάξεις τοΰ Β.Δ. άριΟ. 139/1971 «περί τής άρμο- 
διότητος των Νομαρχών.πρές,κήρυξιν άναγκαστικών τινων 
απαλλοτριώσεων». . 

2. Τήν κοινή υπουργική απόφαση. άριΟ. Τ. 3783/09078/. 
28.9.1973 «περί άναγαστικής άπαλλοτριώσεω; κτημάτων 
πρύς ανέγερση Διοικητηρίου στα Τρίκαλά»; πόΰ δέν 'συντε- 
λεστη/.ε μέσα στή νόμιμη πρίο-ύεσμία, άπόφασίζομεν:" 

Βεδαιούμε ότι ή άπαίλοτρίωση πού κηρύχθηκε.μέ άπόςασή 
μας άρι-5. Τ. 3 <83/09078/28.0.73 προς ανέγερση τού Διοι- 
κητηρκυ στά Τρίκαλα, άνακλήύηκε ,αύτάδίκαίως. 

ΊΙ απόφαση αύτή νά δημοσιευΟεϊ στήν Εφημερίδα, τής 
Κυβερνήσει»;. 

’ΛΟήναι, 9 Ιουνίου 1977 ι* 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ * . ... ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ ’’ 

ΙΠΠΟΚΡ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ 

Άρ-5. Θ. 2459/3109 ' . (2). 

Περί άναγκαστικής άπαλλοτριώσεω; έκτάσεως για τήν ανέ¬ 
γερση τού 2ου Δημοτικού "Σχολείου. ΕλευθερίουίΝομοϋ 
Θεσσαλονίκης. . " 

• ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΛΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ' 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ■’ 

Έχοντας υπόψη: 1) τις διατάξεις τού ύπ’ άρι-ύ. 797/71 
Ν’.Δ. «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» σέ συνδυασμό μέ 
τις διατάξεις τού ύπ’ί άρι*2·. 139/71 Β.Δ. «περί τής άρμο- 
οιοτητος των Νομαρχών, προς κήρυξιν άναγκαστικών τινων 
απαλλοτριώσεων», 2) τις διατάξεις τού ΰπ’ άρι-ί. 627/68 
Α.Ν. «περί Όργανισμού Σχολικών ; Κτιρίων», 3) τό άτσ 
2.2.1977 απόσπασμα πρακτικού άπύ τήν 1092/77 σν«δρ<α- 
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ΙΙΕΕΚΑδ Η.Λ.», ώς πρός εκτατή 3.400 μ2, ή όποια έμςαί- 
νέτα: μί τά στοιχεία ΑΒΓ ττό άπό Φεβρουάριου 1977 τοπογρα- 
ςι/.ό διάγραμμα τών μηχανικών Στες. Ζευγώλη καί Βατ. 
Κατεινά. θεωρημένο με ημερομηνία 18.3.77 άπό την αρμόδια 
ΙΥ.ηρετία τον Υπουργείου Βιομηχανίας, λόγω τον ότι ή εκτα¬ 
τή αυτή δέν είνα: απαραίτητη για την εκπλήρωση.τοϋ τ/.οπού 
τής άπαλλοτριώτεως. 

Η άπόοα-η αύτή νά δημοσιευτεί ττήν Έοημερίδα τής Κυ- 
όερνήσεως. . - - 

Λ3ήναι. 10 Ιουνίου 1977 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΕΥΛΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΚΩ*ΣΤ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ 

-·*τ ·ί Γ' *. ) . 

άπό τόν Έαι-ίίεωρητή Δημ'.' Κόγν.α; 
—τήν εκτατή τον άπαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώματα 

κυριότητος οί:Ί) Μπακού Έριέττα Υτού' Προδρόμου/ 2) 
Ξερός Όρόόδοήος τον Τεωργίον κλπ'.' ' ; ; 
Ή άπαλλοτϊωτη.κηρύττεται ϋττέρ τον Σχολικού Ταμείου 

τον 2ον Δημοτικού Σχολείον Ελευθερίου καί μέ δαπάνη τον 
Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων)· ·.· · . · · 

Ί1 α-όςατη αντή· νά .?Λμοιΐϊν^ε_ί-ττή/ Ήρημερίδα τής 
Κυίερνήσεως/ ■■ ■■ ■*·”.*?<Σ-- 

1 Ά4ήναι:Ί3 ΊοννιςόΓΊ 977; 

,'- «'■ ■ ;οι υπουργοί ; 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ *·. . '-^ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ", 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΜΣ **ή. _* ΑΕΥΑΓΓΤ ΔΕΟΛΕΤΟΓΛΟΥ . 
-->··..*! Π ι·1 ν.: .· .·.··- υ .· .ν γ· ·· · 

”Λρ:3. Β:1152/2540 ή "γ-' · ' ^3) 

Άρι3. Δ/245775 14) 

Περί κήρύξεως ώς άναδασωτέας τής δημοσίας δασικής έκτά- 
σεως στή θέσή «Κατσούλι» ττεριοχής Δήμου Σαλάμϊνο: X. 
Αττικής Διαμερίσματος Πειραιώς. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ II Ιό (ΡΑΙΩΣ 

έχοντας υττοψη : 

- I. I ας όιαταςεις τών άρθρων 24 καί 117 τοϋ ίσχύοντος 
Συντάγματος. ·-·’.· 

2. Τις δίατάςεις τών άρθρων 188,191,198, 199,.200 καί 
20.) του Λ.Δ. 86/09 «περί Δασικού Κωδικός» όπως καί τήν 
5084/499/έΤκ...48/11.2:1971 διαταγή -τοϋ Υπουργείου 
Γεονργίας. : . · ... 

. 3. Πρότασή τοϋ Δ/ντοϋ τοϋ Τμήματος/Δασών Πειραιώς. 

4. Ίην. ανάγκη προστασίας καί διατηρήσεως τής, στή 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ . · 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ” ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. 1 ις ίΐαταςεις τής παρ. 2 τού αρύρον 12·τού Ν.Δ. 797/ 
1971 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων». 

Τήν κεινή.ύτ'ονργική άπόςαση άρι·3. Λ. 200/1/27.1.72 
(ΦΕΙν 17/72 'τ.'-Δ’.) αττερί αναγκαστικής απαλλοτριώσεις 
εδαςικής έκτατεως'908.332,72 μ- έίς περιοχήν «Τουρκολίμα- 
'■ ήήί 'ΑΤτματ,/ής περιφέρειας Έλεντϊν;ς υπέρ καί δι.-.πάναις 
τής άν Ά3ήναις· έδρευούσης' Ανωνύμου Εμπορικής καί Βιο¬ 
μηχανικής Εταιρείας ναό τήν επωνυμίαν «ΡΕΤΠΟΚΛ ΗΕΚ- 
ΙνΛδ δ.Λ.», προς ίδρυσιν έπ’. αυτής υπό .τής ανωτέρω Ανωνύ¬ 

μου Εταιρείας βιομηχανικού εργοστασίου'διϋλίσεως αργού πε¬ 
τρελαίου και εγκαταττασιν δεήαμενών άπο3ήκεύσεως ετοίμων 
πετρελαιοειδών προϊόντων». . ' “ ' 

3. Τό γεγονος οτι ή απαλλοτρίωση χύτη εχει συντελεσ-ύεΐ 
νομοτύπως. άποφασίζουμε: 

,· , , , ν: ,τ 'ί'Μ.ν'"Γ"ΐΊ”,τ™·ι^; 
ΕΓλευσινας υπέρ καί με δαπάνη τής' ΑΚΒΒ «ΡΕΤΒΟΙνΑ 

2γ υητ.(. ·γ .-ν,μ. ιναοι^ιον, κάτοικο καλά¬ 
μινος άττο.τήν “ίο πέρα έκχέρσώση καί οικοπεδοποίηση μέ 
σκοπό τήν άναδασωση για. λόγους προστατευτικούς, υγιει¬ 
νούς, τουριστικούς κ.λπ., αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ώς αναδασωτέα τήν δημοσία δασική έκταση 
σ.η θέση «Κατσούλι» τής περιφερείας τοϋ Δήμου Σαί.αμϊνος, 
όπως φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα χάοτου μέ κ>.ί- 
μακα 1 : 5.000, σημειώνεται μέ τά στοιχεία Λ Β Γ Δ Ε Ζ 
II Λ, εχει εμβαδόν 20.000 στρέμ. καί συνορεύει ώς εξής : 

Ανατολικά : Μέ δημοσία δασική έκταση. 
^ Δυτικά : Μέ οΐκοπεδικές καί αγροτικές εκτάσεις Δήμου 
Σαλαμίνας. - 1 

Βόρεια: Μέ αγρό Άνδρέα Βασι/.είου καί δημοσία δασική 
έκταση.- ' 

Νότια : Μέ δημοσία δασική έκταση. 

Τό ανωτέρω «πόσπασμα. χάρτου αποτελεί άναπόσπαστο 
μέρος τής ;παρούσης'πράςεώς. 

■ "Π άπόφαση αυτή νά δημοσιευΟεϊ στην Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως.' ... 

Πειραιεύς, 3 Ιουνίου 1977 

Ό Αναπληρωτής Νομάρχης 
• ■ Διαμερίσματος'.ΓΙειοαιώς* - 
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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Άρώ. 88ό5 (5) 

Περί έπικυρώσεως έκΟέσεως καθορισμού όριογραμμών αί- 
γιαλοΰ καί παραλίας εις περιοχήν Πόλη Λιμένος Χερσο¬ 
νήσου Ηρακλείου πρδ' ιδιοκτησίας των Ξενοδοχειακών 
Επιχειρήσεων Ε.Π.Ε. «Γεώργιος 1. Καρράς». 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Έχοντες ύπ* δψει τάς διατάξεις : 

1. Τοϋ άρθρου 1 παρ. 1 τοϋ Ν. 3200/1955 «περί Διοι¬ 
κητικής άποκεντρώσεως». 

2. Τοϋ άπδ 11/12.11.1929 Δ/τος «περί Διοικήσει·)ς 
Δημ. Κτημάτων». 

3. Των άρθρων 1,2 παρ. 3 τοϋ Α.Ν. 2344/1940, περί 
αίγιαλοΰ καί παραλίας. 

4. Τοϋ άρθρου 5 τοϋ Α.Ν. 263/1968 περί τροποποιήσεως 
καί συμπληρώσεως των διατάξεων περί Διοικήσεως Δη¬ 
μοσίων Κτημάτων. 

5. Την άπδ 31.3.1976 αϊτησιν · των Ξενοδοχειακών 
Επιχειρήσεων Ε.Π.Ε. Γεώργιος I. Καρράς «περί καθο¬ 
ρισμού τών όριογραμμών αίγιαλοΰ καί παραλίας εΐς Οέσιν 
«Πόλη» Λιμένος Χερσονήσου μετά τοϋ συνοδεύονος ταύτην 
τοπογραφικοϋ καί ύψομετρικοϋ διαγράμματος τής άνωτέρω 
περιοχής συνταχΟέντος ύπδ τοϋ Τοπογράφου Μηχανικοϋ 
Ηασ. Άπλαδά δεόντως ήλεγμένον καί τεΟεωρη'μένον ύπδ 
τής ΔιευΟύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Η¬ 
ρακλείου. . . 

6. Την άπδ 17.2.1977 εκΟεσιν τής. κατά τδ άρΟρον 5 
τοϋ Α)Ν. .263/1908 επιτροπής καθορισμού τών όριο¬ 
γραμμών αίγιαλοΰ καί παραλίας καί , το ώς άνω τοπο¬ 
γραφ ικδ καί ύψομετρικδν διάγραμμα,; είς όέ χαράχΟη δΓ 
έρυΟράς γραμμής ή όριογραμμή τοϋ αίγία>.οϋ καί διά κίτρι¬ 
νης ή όριογραμμή τής παραλίας. 

.7. Τήν σύμφωνον γνώμην τοϋ Αρχηγείου Ναυτικοϋ δια- 
τυπωΟεϊσαν διά τοϋ ύπ’ άριΟ. Φ.187.2/436/76/5.11.1976 
εγγράφου καί ύπδ τάς έν αύτώ προϋποθέσεις, αποφασίζουμε : 

Έπικυροϋμέν τήν. άπδ 17 Φεβρουάριου 1977 εκΟεσιν 
τής κατά τδ άρΟρον 5 τοϋ Α.Ν. 263/1968 επιτροπής καθο¬ 
ρισμού τών όριογραμμών αίγιαλοΰ καί παραλίας εΐς περιοχήν 
«Πόλη» Λιμένος Χερσονήσου «Γεώργιος I. Καρράς» προ 
Ιδιοκτησίας .Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Ε.Π.Ε. «Γεώρ¬ 
γιος 1. Καρράς» ώς καί τά συνεδεύοντα τήν εκΟεσιν ταύτην 
τοπογραφικά καί - ύψομετρικά διαγράμματα τής άνωτέρω 
περιοχής τεΟεωρημένα άπδ 10.4.1976 ύπδ τοϋ ΔιευΟυντοϋ 
Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Ηρακλείου. 

Ή παρούσα Υμετά τής άπδ 17.2.1977 οικείας έκΟέσεως 
τής επιτροπής, δημοσιευΟήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσεως. 

Έν.'Πρακλείω τή 13 Μα'ιου 1977. 

Ό Νομάρχης . - 
ΛΘΑΝ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΔ1ΙΣ . 

ΕΚΘΕΣΙΣ 

Επιτροπής άρθρου 5 Α.Ν. 263/60 (Αίγιαλοΰ καί παραλίας) 

Έν 'Πρακλείω σήμερον τήν 17 Φεβρουάριου 1977 ή 
κατά το άρθρο 5 τοϋ Α.Ν. 263/68 επιτροπή καθορισμού τών 
ορίων αίγιαλοΰ καί παραλίας άποτελουμένη έκ τών : 

Εμμανουήλ Ζουράρη, Οικονομικού Εφόρου Ηρακλείου· 
Παναγιώτου Καμμένου, άναπληρωτοΰ Κεντρικού Λι¬ 

μενάρχου Ηρακλείου. 
Νικολάου Π. Καπετανάκου, Μηχανικού Δ.Ε. επί βαΟμώ 

5ω άναπληρωτοΰ Δ/’ντοϋ Τεχνικών Υπηρεσιών, συνελΟοϋσα 
έν τώ καταστήματι τής Οίκον. Εφορίας Ηρακλείου καί 
λαβοΰσαν ύπ’ οψιν : 

α) Τήν άπδ 31.3.1976 αΐτησιν τών Ξενοδοχειακών Επι¬ 
χειρήσεων Ε.Π.Ε. «Γεώργιος I. Καρράς» περί καθορισμού 
τής όριογραμμής αίγιαλοΰ καί παραλίας είς Οέσιν «Πόλη» 
Λιμένος Χερσονήσου Ηρακλείου καί πρδ τής έκεϊσε ιδιο¬ 
κτησίας της. 

β) Τά ύποβληΟέντα ήμϊν διαγράμματα ύπδ κλίμακα 
1 : 500 τοϋ Τοπογράφου Μηχανικού Βασ. Άπλαδά ήλεγχΟέν- 
τα ύπδ τοϋ Τοπογράφου Μηχανικού τής Δ/νσεως Τεχνικών 
Υπηρεσιών Νικολάου Π. Καπετανάκου καί τεΟεωρημένα 
ύπδ τοϋ ΔιευΟυντοϋ Τεχνικών Υπηρεσιών. 
γ) Τήν διάταξιν τοϋ άρθρου 5 Α.Ν". "263/1968 περί τρο¬ 

ποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών διατάξεων, περί Δημ. 
Κτημάτων, ώς καί τήν διάταξιν τοϋ άρθρου 2 τοϋ Α..Ν. 
2344/1940 περί αίγιαλοΰ καί παραλίας καθ’ ήν ό καθορισμός 
τής όριογραμμής τοϋ αίγιαλοΰ γίνεται επί τοπογραφικοϋ 
καί ύψομετρικοϋ διαγράμματος χαρασσομένης επ’ αυτού 
δι’ έρυΟράς γραμμής τής όριογραμμής τοϋ αίγιαλοΰ, πλήν 
τής περιπτώσεως καθ’ ήν ένεκα προσχώσεως ή άλλων αίτιων 
ήΟελεν είναι διάφορος (παρ. 3 ίδίου άρθρου 2 Α.Ν. 2344/40). 

δ) Τά έκ τών διατάξεων τοϋ άρθρου 5 Α.Ν. 2344/1940 
προβ?.επόμενα, περί χαράξεως διά κίτρινης γραμμής τής 
όριογραμμής τής παραλίας όπου λόγω τής φύσεως τής συνε- 
χομένης ξηράς δεν έξυπηρετεϊται ό διά τοϋ άρθρου 7 τοϋ 
αυτού ώς άνω Α.Ν. 2344/40 προβελπόμενος σκοπός. 

ε) Τάς έκ τής ένεργηΟείσης αύτοψίας προκύψαντα στοι¬ 
χεία ήτοι άπδ τδ σημεΐον 8 καί δυτικά έχει χαραχΟή ήδη 
ό αίγιαλός καί παραλία έπικυρωΟεϊσα διά τής ύπ’ άριΟ. ΟΕ. 
16.093/Φ.31/1.11.71 άποφάσεως τοϋ Νομάρχου Ηρα¬ 
κλείου. 

στ) Τδ ύπ’ άριΟ. 187.2/436/76/5 Νοεμβρίου 1976 έγγρα¬ 
φον τοϋ Αρχηγείου Ναυτικού μέ τάς έν αύτώ παρατηρήσεις, 
άποφασίζει: 

Καθορίζει έπί τών συνημμένων διαγραμμάτων I 

1. Αιά συνεχούς έρυΟράς γραμμής τοϋ διαγράμματος 
τήν όριογραμμήν τοϋ αίγιαλοΰ. 

; 2. Διά συνεχούς κίτρινης γραμμής τοϋ διαγράμματος 
τήν όριογραμμήν τής παραλίας. 

'ΙΙ Επιτροπή 
Ό Πρόεδρος Τά Μέλη 

ΕΜΜ. Γ. ΖΟΥΡΑΡΙ1Σ 11ΛΝΑΓ. ΚΑΜΜΕΝΟΣ 
ΝΙΚ.’ ΚΛΠΕΤΑΝΑΚΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 



ΙΚ32 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΞΡΝΗΣΕΡΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ 

(β) ■ 

Περί εΐδοποιήσεως τής έν ΆΟήνχις (Σταδίου IΓ>) έδρευούση; 
Ανωνύμου Εταιρείας υπό τήν επωνυμίαν «Όργανισμός 
Τηλεπικοινωνιών τής Ελλάδος Λ.Ιο.», (ΟΤΕ) περί τής 
γενομένης ύπ’ χύτης παρακχταΟέσεοις άποζημιώσεως 
έξ αναγκαστικής άπχλλοτριώσεως οικοπέδου εντός τού 
Δήμου Βεροίαε ΊΙιαχΟία;, ποός άνέγερσιν κτιοίου τού 
Τ.Κ. Βεροίχς. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
/ΓΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Λ.Ε.· 

Συμφοόνως προς τό άρβρον 7 τού Ν.Δ. 75*7/71 «περί 
αναγκαστικό»/ άπχλλοτριώσεών», φέρομεν εις γνώσιν των 
κάτωθι άναφερομένων, ήτοι : α) των κεκτημένων ή άξιούν- 
τιυν δικαιώματα κυριότητας επί τού δυνάμει τής. ύπ’ άριΟ. 
Μ. 2320/3786 τής 30.0.15)74 κοινής άποφάσεως των * Υ¬ 
πουργών Οικονομικών καί Μεταφορών καί (Επικοινωνιών 
(ΨΕΚ 243/7.10.74 τεύχος Δ') αναγκαστικής άπαλλοτριω- 
Οέντος διά τον άνω σκοπόν οικοπέδου, συνολικής έκάσεως 
044,40 μετά των επ' αύτοϋ χτισμάτων κειμένου εντός τού 
Δήμου Βέροιας τοϋ Νομού Ημαθίας και εμφαινομένου εις 
το ύπ’ άριΟ. 5001 /.ΤΙ άπό 0.10.1973 κτηματολογικον 
διάγραμμα μετά τοϋ επ’ αυτού κτηματολογικοϋ πίνακος 
τοϋ Διπλωμ, Άγρον. Τοπογρ. Μηχανικού Άναργ. Ινοροϋ, 
β) των τυχόν έπί τού άκινήτου τούτου εγγεγραμμένων 
ενυπόθηκων ή κατασχόντων δανειστών ή τρίτων διεκδι- 

II λήρο φορούμε ό:ουε έχουν ή αξιώνουν δικαιώματα κυριό¬ 
τητας και τους ένυ.τόύη/ιο-ς δονειστίς ή τρίτους γενικά διεκ¬ 
δικητές. έπί ακινήτων πού ρυμοτομοϋνται άπό το εγκεκριμένο 
πολεοδομικό σχέδιο στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου για τή διά¬ 
νοιξη τή; Λεωφ. 'Αμφιύέας κατά τις ενδείξεις τής πράξεως 
αναλογισμού άρι-5. 4/1974 ότι, ή αποζημίωση των ακινήτων 
τούτων και των επικειμένων, όπως καθορίστηκε δυνάμει τής 

.1000/1975 άποφάσεως τοϋ Μον. Πρωτ. ’Α·3ηνών παρακα¬ 
τατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών καί Δανείων Ά·3η- 
νών. Για τήν παρακατάθεση αυτή έχει έκδούεί το 457908/ 
7.0.77 γραμμάτιο συστάσεως πίεακπτσέήκης σ.νολι/.αϋ ποσού 
:ρεΛΓ,’έίν' 2.89ο.5Ϊ0 καί υπέρ τών εξής .προσώπων τά όποια · 
εμφανίζονται ώς ιδιοκτήτες τών ακινήτων πού ρυμοτομοΰνται 

1) ' Άργ. Λαμπρόπουλος καί " 
2) Τίλια; Χριστόπουλος. δραχ. 2.805.599. 

II. ΤΙ αποζημίωση" αυτή ·3ά καταβληθεί διά τοϋ Ταμείου 
Παρακαταθηκών καί Δανείων μόνον σέ όσους αναγνωρι¬ 
στούν σύμφωνα μέ το νόμο, ώς δικαιούχοι. 

Άύήναι, 14 Ιουνίου 1977 

Μέ εντολή τοϋ Υπουργού 
Ό Διευθυντής 

ΛΛΕΪ; ΒΛΦΕΙΛΔΙΙΣ 

τριωΟέν.. ώς. άνω. οίκόρτεδόν, ήτις είχε κατατεΟή υπό τοϋ 
ΟΤΕ εις τό Ταμεϊον Παρακαταθηκών καί Δανείων Βέροιας 
επ’ όνόματι τών δρκαστικώς: άναγνωρισΟησομένων αληθών 
δικαιούχων καί είχεν έκδοΟή τό, ύπ’. άριΟ. 9080/26.1.1976 
γραμ,μάτιον συστάσεως .παρακαταθήκης τοϋ έν Βεροία 
Γραφείου τοϋ Ταμείου Παρακαταθηκών καί Δανείοιν, διά 
ποσόν δραχμών (5.552.400), ό ΟΤΕ ήδη κατέθεσε την 

■· · (8) 
Περί είδοποιήσεως τής γενομένης παρακαταΟέσεως άπο- 
ζημιώσεως προσκυρωΟεισών οΐκοπεδικών εκτάσεων κει¬ 
μένων έν Άμαρουσίω καί παρά τάς οδούς Κονίτσης καί 
Βορείου Ηπείρου (Ο.Τ. 341) δυνάμει τής ύπ’ άριΟ. 145/ 
1975 πράξεω; τακτοποιήσεως, προσκυρώσεων καί ανα¬ 
λογισμού άποζημιώσεως τή; Υπηρεσίας Πολεοδομίας 
Διαμ/τος Ανατολικής Αττικής. 

ΊΙ Σοφία σύζυγος ΓΙαναγιώτου Μπακανδρέα κάτοικος 
Χαλανδρίου (Σωκράτους 36) γνωστοπιεΐ προς τήν ΆνΟούλαν 
συζ. Εύαγγέλου Πάουριλ κάτοικον Αθηνών καί προς πάντα 
έτερον δικχστικώς άνχγνωρισΟησόμενον. δικαιούχον ότι : 

ΰραχμ. 4.58/.58ο είς.τή Ταμεϊον Παρακατ^»/,* 
Δανείων Βέροιας, έπ’ όνόματι τών ώς άνω.δικαιούχων, έκ- 
δοΟέντος,τοϋ.ύπ’ άριΟμ'. 9424/7.5.15)77-γραμματίου συ'στά- 
σεως Παρακαταθήκης. 

3 ό γραμμάτιον τούτο κατετεΟη εις τήν Συμβολαιογράφον 
Θεσ/νίκης Κλ. Καριπίδου-Χειμωνίδου, συνταχΟείσης τής 
ύπ’ άριΟ. 2588/1977 πράξεώς της, μέ πάσαν δέ έπιφύλαξιν 
τού ΟΤΕ κατά, τών.άνω αποφάσεων.κ.λ.π. Τέλος, ή εΐρημένη 
ύπ’ άριΟ. 1922/76 άπόφασις τού. Έφετείου Θεσ/νίκης έξε- 
δόΟη έν δίκη μεταξύ τοϋ ΟΤΕ καί τοϋ Γεωργίου Πολυζωΐδη, 
έν τή άποφάσεϊ ταύτη φερομένου ώς Ιδιοκτήτου. 

. ΆΟήναι, 7 Ιουνίου 1977 

Ό "Διοικητής 
ΧΡ. ΚΑΒΟΐΝΙΔΙΙΣ 

(ΆριΟ. Τριπλ. ΤΟον Ταμ. Είσπρ. ΆΟ. 55834/10.6.1977) 

ινχλογισμοϋ 
αποζημιώσεων τής Υπηρεσίας Πολεοδομίας Δ/τος Άνατ. 
Αττικής, έπικυρωΟείσης καί διά τής ύ'π’ άριΟ. πρωτ. ΐ.ΙΙ. 

συστάσεως ,.αρακαταΟήκης. εις τό Ταμεϊον Παρ/κών καί 
Δανείων Αθηνών τήν καΟορρσΟεϊσχν διά τής ύπ’ άριΟ. 94/ 
10/7 ί’ίτΤΛΓΤΥΙΤί,Λ\'· ΤΓ>η λί^ΜΛΐι ·-**) * Α Π... 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
Ανακοινώσεις 

’Λριύ. 3465 .. 

(22-10-34-23-22) τμήματος καταργηΟείσης ιδιωτικής όδοϋ 
τοϋ φερομένου ώς αγνώστου καί δικαστικώς άνχγνωρισΟη 
σομένου δικαιούχου πχρέκατέΟεσε εις τό αύτό Τααεΐο· 

_~ Λ » Λ ’ Π Ο /ΓΟ - η Λ ι/λ-τ^ 1 » 

φι·3εας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
I. Έχοντας ύπόύη τις διατάξεις; . 

α) Τοϋ Ν. Δ/τος άπό 17.7.1923· «περί σχεδίων πόλεων, 
κωμών καί συνοικισμών τοϋ Κράτους καί οίκοίοάής αυτών» 
(ΦΕΙν 228/16.8.1923 τεύχος Ά'). 

β) Τοϋ Ν. Δ/τος 797/1971 «περί αναγκαστικών άπαλ/ 
σεων» (ΦΙ·ίΚ Ι/Ι..!ιΙ97Ι τεύχος ΛΈ άτοεασίζ*;με: 

Έν ΆΟήναις τή 15 Ιουνίου 1977 

0 τή? είδοποιρύσης πληρεξούσιος Δικηγόοος 
'· ΝΙΚΟΣ Κ. ΠΑΓΙΑΔΟΠΟΤΛΟΣ' 

(ΆριΟ. Τριπλ. Ταμ. Είσπρ. Χαλανδρ. 45236/15.0.1977) 
ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ-ΓΫΠΟΥΡΛΦΕΪοΥ 


