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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Περί αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως ακινήτων στη -5έτη 
: «/Τουραλί»· Ν. Φιλαδέλφειας,, γιά την επέκταση 'τού 

αμαξοστασίου τοΰ ΗΛΊΙΑίΠ..1 

;Περί διορβώσεως τής άρι-3. 10338/4.11.1979 ά-οφά- 

σεως τοΰ Νομάρχη” Αρκαδίας, μέ την όττοία κηρύχθηκε 
•αναγκαστική άπαλλοτρίωση ακινήτων έμδαδού 20 34ο 
μ2 στρος δίαπλάτυνση τής επαρχιακής όδοΰ Σπάρτης —- 

ι Καστοριού ’— Λεονταρίου — Μεγαλοπόλεως κατά τό 
ι τμήμα Λεονταρίου — Πετρίνας (χ.-3. 0+000· εως 
• χ+. 2+700).■.. ...;...2 

|Περί βιορίώσεως τής άρι-3. 5647/3.9.1079 άποφάσεως 
τοΰ Νομάρχη Αρκαδίας μέ την οποία κηρύχ&ηκε συμπλη¬ 
ρωματική άναγκαστι-/.ή απαλλοτρίωση. ... 3 

Περί έγκ,ρίσεως τής άρι·£>. 9/1980 άποφάσεως τοϋ Δη¬ 

μοτικού -Συμβουλίου Τρικκαίων, . περί αναγκαστικής 
άπαλλοτριώσεως ιδιωτικών ακινήτων για τη διαπλά- 

. τυνση 3ης παρόδου τής όδοΰ Καλαμπάκας. α 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
' ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Περί τροποποιήσεως τών ΰπ’ άρι-3. Γ. 20ΐ5ί18/898/16.7. 

11979 (ΦΕΚ 477/Δ'/79) καί Γ. 2574)5/1345/21.9. 

■ .1979 (ΦΕΚ 547/Δ779) άποφάσεών μας «περί έγκρΐ- 

σεως κανονισμού λειτουργίας χώρων παιδικών χα¬ 

ρών... κλπ.». ... ...... 5 
Περί έγκρίσεως τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου τού" 

νέου · οικισμού ΧΙΟΝΙ—ΓΑΛΑΡΓ (ΚΑΛΑΪΚΩΜΟ), 
Ν. Ηλείας. ...! .. .·....+6 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

•Περί έίιδο’ποιήσεως τής γενομένης παρακατα-2έσεως άπο- 

ζημιωσεως .ακινήτων .ρυμοτομουμένων έκ τής εφαρμογής -- 
τού εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Λεβαδείας, 

! -«ριρχή Κρύας./. . .. ..;. ...... 7 
Περί είδοποιήσεως τής γενομένης.παρακατα·5έσεως άποζη- 

ι μιώσεως άπαλλοτριωΦέντος ακινήτου στο-Δήμο Άμα- + 

λιάδος στο Ν. Ηλείας. .... ......... . 8 

- ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ·. 

Διόρθωση σφάλματος στη Γ 1543/1708/15.1Ί.79 κοινή 
απόφαση τών Υπουργών Οικονομικών· , καί Γεωργίας 

- «περ; αναγκαστικής, άπαλλοτριώσεως έκτάσεως για τή 
,- βελτίωση καί συμπλήρωση τού αρδευτικού δικτύου Ανα¬ 

τολικού Βερμίου, Ν. Ήμα#ίας'. . .. ... ..-.. -9 

Διορθώσεις σφαλμάτων στή 15543/5.10.79 άπόφαση τού 
Νομάρχη Εύβοιας._ .... 10 

Διορθώσεις σφαλμάτων στή 18040/20.11.79 άπόφαση τού 
·. Νομάρχη Εύβοιας. ........11 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Άρι-5. Σ. 1766/1237 

Περί αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως άκινήτων στή θέση 
«Τουραλί» Ν. Φιλαδέλφειας, για την επέκταση τοϋ 
αμαξοστασίου τοϋ ΗΛΠΑΠ». 

■ "ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Έχοντας ύπόψη : 

1. Τις διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 797/71 «περί -άναγκαστικών 
άπαλλοτριώσεων» σε συνδυασμό μέ τις διατάξεις τοΰ Β.Δ/τος 
άριθμ. 139/1971; «περί τής άρμοδιότητος τών ;Νομαρχών 
προς κήρυξιν άναγκαστικών-τινων · άπαλλοτριώσεων» καί 

2. Τις διατάξεις τοΰ άρθρου 15 παράγραφος 1 τοΰ Ν.Δ/τος 
768/70 «περί ίδρύσεώς όργανισμοΰ προς άνάληψιν τών παρά 
της ΗΕΜ έκτελουμένων μεταφορών καί περί κυρώσεως 
της άπό 3 Δεκεμβρίου 1970 Συμβάσεως μεταξύ Έλληνικοΰ 
Δημοσίου άφ’. ένός καί τής ΗΕΜ καί,ΓΕΕ άφ’ έτέρου», 
άποφασίζουμε . 

Κηρύσσουμε -την αναγκαστική άπαλλοτρίωση, λόγω δη¬ 
μόσιας , ωφέλειας ,καί ειδικότερα για την επέκταση τοΰ 
αμαξοστασίου τοΰ ΗΛΠΑΠ, έκτάσεως έμβαδοΰ 4863 μ2 
πού βρίσκεται στή θέση «Τουραλί» τοΰ Δήμου Ν. Φιλα¬ 
δέλφειας -Αττικής καί φαίνεται μέ τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ- 
Ε-Ζ-Η-Α στο άπό 20.11.79 καί ύπό κλίμακα 1:500 κτη- 
ματολογικό διάγραμμα τοΰ Μηχανικοΰ Φ. Μώρου καί στον 
άπό 8.1.80 κτηματολογικό πίνακα, θεωρημένα στις 26.1.8θ' 
άπό τό Γενικό Διευθυντή τοΰ 'Υπουργείου Συγκοινωνιών. 

Στήν έκταση πού άπαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώ¬ 
ματα κυριότητος : οί 1) Έλβίρα Γερ. Παίζη· καί 2) 
Αντώνιος Κοκόλης.' 

'Η άπαλλοτρίωση κηρύσσεται ύπέρ τοΰ ΗΛΠΑΠ καί 
με οαπανες του. . ~ \· 

Η απόφαση αυτή νά δημοσιευθεϊ' στήν Εφημερίδα τής 
Κυβερνησεως. ·. . . , 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 1980 

οι υπουργοί ; 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ,- ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΚΟΒΟΣ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ 
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Ά ρ ι·8.' 3456 (2) 

Περί διορθώσεως της άριθ. 10338/4.11.1979 άποφάσεως 
τοό Νομάρχη Αρκαδίας μέ τήν όποια κηρύχθηκε άναγκ. 
απαλλοτρίωση ακινήτων έμβαδοό μ2 26.345 προς διαπλά- 
τονση τής έπαρχ. όδοό Σπάρτης - Καστοριού - Λιονταριού- - 
Μεγαιλοπόλεως "κατά τό τμήμα Λιονταριού - Πετρίνας 
{/β. 0+000 εως γβ. 2+700). 

.0 ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

. ' ; Έχοντας'. ύπόψη : . . ·. 

Λ. Τίς διατάξεις τοϋ Π.Δ/τος Τ97/1971.«περί, άναγκα¬ 
στικών άπαλ/σεων» σέ συνδυασμό προς τίς διατάξεις τοϋ 
ύπ’ άριΟμ. 139/1971 Β.Δ/τος «περί τής άρμοδιότητος των 
Νομαρχών προς” κήρυξη · άναγκαστικών άπαλ/σεων». 

2. Τίς διατάξεις τοϋ άρθρου 23 τοϋ άπό 25.11.1929 
Διατάγματος «περί- κωδικοποιήσεως των περί κ'στασκευής 
καί συντηρήσεως ’ οδών κειμένων διατάξεων». 

3. Τήν άριθ. 10338/4.11.1979 άποφασή μας, ή οποία 
δημοσιεύτηκε στο* άριθ. ■ 88/8.2.80 Φ.Ε.Κ. (τεΰχος Δ') 
μέ την οποία κηρύχθηκε ή,έν θέματι απαλλοτρίωση,, απο¬ 

φασίζουμε ; : τ . 

Διορθώνουμε τήν άριθ.' 10338/4.11.1979 άπόφασή' μας, 
πού δημοσιεύθηκε στο άριθ. 88/1980 Φ.Ε.Κ. (τεϋχος Δ ) 

ως προς τό' σημείο : - 

Ή άπαλλοτρίωση κηρύσσεται- υπέρ·· τοϋ - Δημοσίου καί 
δαπάναις τοϋ Νομαρχιακού Ταμείου Αρκαδίας. 

Ή άπό φάση αύτή να δημοσιευθεϊ στην Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως. . 

.Τρίπολη, 28 Μαρτίου 1980. 

Ό Νομάρχης 
ΒΑΣ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

Άρΐ'8. 3454 .. ·' 'β (3) 

Περί διορθώσεως τής άρι$. 5047/3.9.1979 -άποφάσεως τοό 
Νομάρχη Αρκαδίας μέ τήν οποία κηρύχθηκε - συμπληρω¬ 

ματική άναγκ. απαλλοτρίωση. , -;;ν. . - 

·.-■'· · ■ ' Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ .·. 

ί Έχοντας ύπόψη : . ;··.·. ί :· +' - - 

.1. Τίς διατάξεις τοϋ Ν. Δ/τος 797/1971; «περί-άναγκ. 
άπαλλοτριώσεων» σέ - συνδυασμό προς τις ·· Δ/ξεις-τοϋ υπ ■ 
άριθ. 139/1971 Β. Δ/τος «περί τής άρμοδιότητος τών 
Νομαρχών προς κήρυξη άναγκαστικών άπαλ/σεων». ’. 

2. Τίς διατάξεις τοϋ άρθρου 23 τοϋ απο 25.11.1929 
Δ/τος /«περί κωδικοποιήσεως-τών περί κατασκευής και 
συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων». ·'. 

3. Τήν άριθ. '5647/3.9.1979,άπόφαση μας,.μέ τήν. οποία 
κηρύχθηκε συμπληρωματική άπαλλοτρίωση ίδιωτ. ακίνη¬ 
των προς κατασκευή τής επαρχιακής όδοΰ Μαγουλιανων - 
Βαλτεσινίκου - Δρακοβουνίου - Καμενίτσάς άπό τήν έθνική 
όδό ΙΙΓπρός Καμενίτσα, άποφασίζουμε : 

Διορθώνουμε .τήν άριθ. 5647/3.9.1979 άπόφασή μας, πού 
δημοσιεύθηκε στο άριθ. 19/18.1.80 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Δ'.) ως 
προς τό σημείο : ’ 

Ή άπαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ τοϋ Δημοσίου καί δα-, 
πάναις τοϋ Νομαρχιακού .Ταμείου Αρκαδίας. 

'Η άπόφαση αύτή νά δημοσιευθεϊ στήν Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως. 1 ' ί · · 

Τρίπολη, 28 ’Μαρτίου 1980 

- - - . ... . Ό Νομάρχης ; . 
" ΒΑΣ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

."Αρι-3. 5281 (4) 

Περί έγκρίσεως τής άριθμ. 9/1980 άποφάσεως τοϋ Δημοτικού 
Συμβουλίου Τρικκαίων, .περί άναγκαστικής άπαλλοτριω-' 
σεως ιδιωτικών άκινήτων για τή διαπλάτυνση 3ης παρό¬ 

δου τής όδοΰ Καλαμπάκας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

- "Εχοντας ύπόψη : ' , 

1. Τίς διατάξεις τών άρθρων 206 καί 207 τοϋ Δημοτικού 
καί Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 933/1975), σύμφωνα μέ τίς 
όποιες επιτρέπεται υπέρ Δήμων καί Κοινοτήτων για λόγους 
δημόσιας ωφέλειας ή άναγκαστική άπαλλοτρίωση άστικών ή 
άγροτικών άκινήτων.προς διάνοιξη, διεύρυνση, διαμόρφωση 
καί κατασκευή δημοτικών καί κοινοτικών οδών.. 

' 2. Τήν άριθμ. 9/1980 άπόφαση τοϋ Δημοτικού Συμβου¬ 
λίου Τρικκαίων, περί άναγκαστικής άπαλλότριώσεως οίκο- 

. πεδικής έκτάσεως 24 τετρ. μέτρων, ιδιοκτησίας Χαρίκλειας 
Αποστόλου καί οίκοπεδικής έκτάσεως 6 τετρ. μέτρων, ιδιο¬ 
κτησίας Παρασκευής -Τσαντήλα για τή διαπλάτυνση τής 
3ης παρόδου τής όδοΰ Καλαμπάκας.. 

3. Τό άπό 14.1.1980 τοπογραφικό διάγραμμα μετά κτη- 
ματολογικοϋ πίνακα, τό όποιο έχει συνταχθεΐ άπό'τήν Τεχνική 
Υπηρεσία τοϋ Δήμου Τρικκαίων. 

4. Τήν άπό 23.2.1980 σύμφωνη γνωμοδότηση τής Επι¬ 
τροπής τοϋ άρθρου 207 τοϋ.Π.Δ/τος 933/1975. . ; 

5. Τήν άπό 15.2.1980 ένσταση τής Χαρίκλειας/Αποστό¬ 
λου κατά τής άριθμ. 9/1980 άποφάσεως τοϋ Δημοτικού Συμ¬ 
βουλίου Τρικκαίων, ... 

6. 'Ολόκληρο τό σχετικό φάκελλό, σκεφθέντες : 

Επειδή ό ισχυρισμός τής ένισταμένης, ότι- ή άνωτέρω 
άπαλλοτρίωση άποφασίστηκε. κατά παράβαση ;των ίσχυου- 
σών διατάξεων καί, δτι δέν. επιτρέπεται.άπαλλοτρίωση γιά 
διαπλάτυνση οδών έκτος τοϋ έγκεκριμένου σχεδίου πόλεως 
κρίνεται άπορριπτέος* καθόσον κατά τίς διατάξεις τοϋ άρθρου 
206 τοϋ Δημοτικού , καί-Κοινοτικού .Κώδικα άναγκαστική 
άπαλλοτρίωση υπέρ Δήμων καί Κοινοτήρων ιδιωτικών κτη¬ 
μάτων δύναταϊνά κηρυχθεί καί γιά τή διαπλάτυνση δημοτικών 
καί κοινοτικών οδών. Αυτονόητο δε είναι ότι άφορά οδούς 
πού δέν προβλέπονται άπό ρυμοτομικό διάταγμα; σχεδίου 
πόλεως, τό όποιο θά άπετέλει τό ϊδιο'τήν πράξη ,κηρύξεως 
τής άπαλλότριώσεως (Σ.τ.Ε 1069/64) . . 

- Επειδή ό ισχυρισμός τής· ένισταμένης ότι ή οδός είναι 
ιδιωτική καί δεν δύναται νά διαπλατύνει αΰτη ό δήμος κρί- 
νεται άβάσιμος καί ώς έκ τούτου άπορριπτέος διότι αυτή κατε- 
στει δημοτική καθόσον έχει άφαιθεϊ-σέ κοινή χρηση από πολ¬ 
λών” ετών καί συντηρείται άπό:τον Δήμο. '·’ 
Επειδή καί ό ισχυρισμός τής ένισταμένης,· δτιτό πλάτος 

τής .όδοΰ καί στά άλλα σημεία περιορίζεται άπό-3,35 μέχρι 
2,80 · μέτρα άντικρούεται άπό το. αριθμ. 3603/22.3.1980 
έγγραφο τοϋ Δήμου Τρικκαίων,, άπό. τό όποιο προκύπτει 
ότι μελλοντικά θά γίνουν ρυμοτομήσεις καί τών-άλλων ιδιο¬ 
κτησιών κατά πολύ,μεγαλύτερες τών 4,5 μέτρων προκειμένου 
ή.περιοχή νά αποκτήσει ρυμοτομικό σχέδιο καί ότιΙκρίθηκε 
άναγκαϊο νά γίνει διαπλάτυνση κατ’ άρχάς μπροστά στήν 
ιδιοκτησία τής ένισταμένης διότι είναι γωνιαίο οικόπεδο 
καί όί δύο δρόμοι εϊναϊ στενοί,· ώστε ή κίνηση των πεζών καί 
τροχοφόρων νά'γίνει πιο άνετη καί ή.ορατότητα καλύτερη. 
Επειδή τέλος ό ισχυρισμός αύτής, οτι τό κτίσμα δέν είναι 

έτοιμόρροπο έξεταστέος είναι άπό-τό-άρμόδιό’.Δικαστήριο, 
πού θά' καθορίσει .τήν καταβλητέα άποζημίώση,' άποφάσί- 

ζουμε.: ·■ ■'· '. 

Απορρίπτουμε τήν άπό 15.2.1980 ένστασή τής Χαρίκλειας 
συζ. Γεωργίου Αποστόλου ώς άβάσιμο γιά τούς λόγους πού 
άναφέρονται στο.σκεπτικό;τής παρούσης., 

Εγκρίνουμε τήν άριθμ. .9/1980 άπόφαση τοϋ Δημοτικού 
Συμβουλίου Τρικκαίων, περί άναγκαστικής άπαλλότριώσεως 
οίκοπεδικής έκτάσεως. είκοσι τεσσάρων (24) τετρ. μέτρων, 
ιδιοκτησίας Χαρίκλειας .συζ: Γεωργίου Αποστόλου καί;οί- 
κοπεδικής έκτάσεως εξ (6) τετρ. μέτρων ιδιοκτησίας Παρα- 
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σκευής ΧαςΧρήστου Τσαντήλα για την διαπλάτυνση τής 3ης 
παρόδου τής όδοΰ Καλαμπάκας. 

'Η άποζημίωση Οά βαρύνει τον άνωτέρω Δήμο και Οά κατα¬ 
βληθεί σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 797/1971, χωρίς 
νά αποκλείεται καί ό καθορισμός αύτής μέ συμβιβασμό. 

'Η απόφαση αύτή νά δημοσιευθεΐ στην Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως. 

Τρίκαλα, 29 Μαρτίου 1980 

Ό Νομάρχης 
Π. ΤΣΙΑΚΙΡΙΔΗΣ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΖ 

Άρι#. Γ762/106 (δ) 

Περί τροποποιήσεως των ύπ’ άριθ. Γ. 20518/898/16.7.79 
(Φ.Ε.Κ. 477Δ/79) καί Γ. 25745/1345/21.9.79 (Φ.Ε.Κ. 
547Δ/79) άποφάσεώνμας «περί έγκρίσεως κανονισμού 
λειτουργίας χώρων παιδικών χαρών . κ.λ.π.». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Σύμφωνα μέ: 

1. Τίς διατάξεις τοϋ Ν. 1032/80 (Φ.Ε.Κ. 57Α/14.3.80) 
«περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας Οικισμού καί 
Περιβάλλοντος. 

2. Τίς διατάξεις τοϋ II.Δ. 323/1978 «περί συστάσεως 
Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων μελέτης άναπλάσεως 
ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων αστικών περιοχών, όπως 
τροποποιήθηκε μέ τό «Π.Δ. 1039/79 (Φ.Ε.Κ. 291Α/79). 

3. Τίς διατάξεις τοϋ άπό 4.8.1978 Π.Δ/τος (Φ.Ε.Κ. 
423Δ/1978) «περί έφαρμογής μελετών άναπλάσεως ελευ¬ 
θέρων κοινοχρήστων χώρων οικισμών ή περιοχών αυτών 
καί καθορισμού τών υποχρεώσεων παρόδιων ιδιοκτητών». 

■ 4. Τήν άριθ. Γ. 36382/520/30.12.1978 απόφαση μέ 
την οποίαν έγκρίθηκαν 8 τύποι προτύπων-παιδοτόπων παι¬ 

δικών χαρών. 
5. Τό άπό 10.1.1979 Π.Δ/γμα (Φ.Ε.Κ. 91Δ/13.2.79) 

ώς καί τό άπό 21.7.1979 Π.Δ/γμα (Φ.Ε.Κ. 450Δ/31.8.79) 
«περί τροποποποιήσεως τών ρυμοτομικών σχεδίων ένίων 
Δήμων καί Κοινοτήτων τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης 
διά τοϋ καθορισμού χώρων παιδικής χαράς». · 

6. Τίς άριθ. Γ. 20518/898/16.7.1979 (Φ.Ε.Κ. 477Δ/ 
1979) καί Γ. 25745/1345/21.9.1979 (Φ.Ε.Κ. 547Δ/ 
1979) αποφάσεις μας «περί έγκρίσεως κανονισμού λειτουρ¬ 
γίας χώρων παιδικών χαρών : .. . κ.λ.π.», αποφασίζουμε : 

1. 'Η παράγρ. Α3 τών κανονισμών λειτουργίας παιδικών 
χαρών τών έγκριθέντων μέ τίς άριθ. Γ. 20518/898/1979 
(ΦΕΚ 477Δ/79) καί Γ 25757/1345/1979 (ΦΕΚ 547Δ/79) 

αποφάσεις αντικαθίστανται ώς εξής : 
«3. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται όλο τό 24ωρο ή κυκλο¬ 

φορία τών άπορριμματοφόρων τοϋ Δήμου ή Κοινότητας, 
τών αύτοκινήτων τής άστυνομίας καί τής πυροσβεστικής 
υπηρεσίας, τών οχημάτων τών Όργανισμών Κοινής Ω¬ 
φέλειας γιά την αντιμετώπιση περιπτώσεων επειγούσης 
ανάγκης, τών αύτοκινήτων παροχής α' βοηθειών, μεταφοράς 
ασθενών ή άναπήρων ώς καί έν γένει γιά τις περιπτώσεις 
κινδύνου ανθρώπινης ζωής. 
Επίσης επιτρέπεται ή κυκλοφορία των αυτοκίνητων που 

έκτελοΰν μετακομίσεις οικοσκευών, τών αυτοκίνητων μετα¬ 
φοράς έτοιμου σκυροδέματος, αποκομιδής προϊόντων κατε- 
δαφίσεως καί εκσκαφών, έφ’ όσον προορίζονται για τήν 
εξυπηρέτηση ακινήτων πού έχουν πρόσωπο αποκλειστικά 
καί μόνον έπί τής παιδικής χαράς. 

'Ομοίως έπιτρέπεται ή κυκλοφορία αυτοκινήτων τά όποια 

σταθμεύουν σέ ιδιωτικούς χώρους σταθμεύσεως (γκαράζ) 
πού έχουν είσοδο ή έξοδο στην παιδική χαρά». : 

2. Τό σύνολο τών παρ. Β1, Β2, Β3, Β4 τών άύτών ώς 
άνω κανονισμών λειτουργίας, αντικαθίσταται ώς, κάτωθι : 

«1. 'Η είσοδος τών αύτοκινήτων τροφοδοσίας καταστη¬ 
μάτων καί οικιών πού έχουν πρόσωπο στήν παιδική χαρά, 
επιτρέπεται κατά τίς άκόλουθες ώρες : 

22.00-9.00 
14.00-16.00 

Κατόπιν· τών άνωτέρω οί παραγρ. Β5, Β6, Β7, Β8, Β9, 
Β10, Β11, τών αυτών ώς άνω κανονισμών άριθμοΰνται ώς 
Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Β7, Β8 άντιστοίχως. 

3. Στο τής παρ. Δ1 τών ύπόψη κανονισμών, προστίθενται 
τά έξης : 

Σέ περιπτώσεις πού ή οικοδομική άδεια έχει έκδοθεΐ πριν 
άπό τήν έναρξη ισχύος τοϋ κανονισμού λειτουργίας τής 
παιδικής χαράς ή κατά τά άνωτέρω βεβαίωση καταθέσεως 
εγγυητικής έπιστολής 0ά προσκομίζεται στήν άρμοδία 
Αστυνομική Αρχή καί Οά άποτελεϊ προϋπόθεση γιά τήν 
άπαιτούμενη θεώρηση .τής άδειας οικοδομής προ τής ένάρ- 

ξεως τών έργασιών. 

'Η απόφαση αύτή νά δημοσιευθεΐ στήν Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως. . 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 1980 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ 

Άρι-3. ΙΓβ 385 ' (6) 

Περί έγκρίσεως τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου τοϋ 
Νέου οικισμού Χιόνι—γαλάρι (Καλλίκωμο) Ν. Ηλείας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ’ 

’Έχοντες ύπ’ όψει : 

1. Τήν Α7/16.11.70 κοινή άπόφαση τών Υπουργών 
Προεδρίας Κυβερνήσεως Εσωτερικών και Δημ. Εργων 
«περί όργανώσεως περ/κών Υπηρεσιών Δημ.^ Εργων. 

2. Τάς διατάξεις τού άρθρου 1 παρ. 1 και 2 αριθ. 532/70 
Ν. Δ/τος περί συμπληρώσεως τών διατάξεων περί Διοι¬ 

κητικής άποκεντρώσεως. 
3. Τήν 25554/10.9.74 άπόφαση τοϋ Νομάρχη περί με- 

ταβιβάσεως άρμοδιοτήτων. 
4. Τό ΙΓβ/147/1.3.80 έγγραφο τής Δ/νσεως Τεχν. 

'Υπηρεσιών Ν. ’ Ηλείας. 
5. Τήν 3/27.1.1980 άπόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου 

Καλλικώμου. · 
6. Τήν σύμφωνη γνώμη του Π.Σ.Δ.Ε. Τμήμα Νομού 
Ηλείας διατυπωθεΐσα στο 5/1980 πρακτικό αυτού, άπο- 

φασίζουμε : 

Εγκρίνουμε τήν τροποποίηση τού ρυμοτομικού σχεδίου 
τού νέου οικισμού Χιόνι-Γαλάρι (Καλλίμωκο) Νομού Η¬ 
λείας, στον όποιο προστίθεται πενήντα έννέα (59) νέα οι¬ 
κόπεδα στά νέα οΐκοδ. τετράγωνα (Ο.Τ) 39,40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 50 καί 51 ώς καί στο Ο.Τ. 19. 

'Ορίζεται έπίσης μέ στοιχεία αβγδα ό χώρος γιά τήν 
άνέγερση άποθηκών Γεωργικού Συνεταιρισμού τής Κοινό- 
τητος. Όροι δομήσεως ισχύουν οί υφιστάμενοι όροι δομή- 
σεως τού οικισμού. 

'Η άπόφαση αύτή νά δημοσιευτεί στήν Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως. 

Πύργος, 28 Μαρτίου 1980 

'Ο Νομάρχης 
Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

ΆρΆ ΧΟΠ 1233/4733 

Περί είδοποιήσεως της γενομένης παρακαταθέσεως άποζη- 
μιώσεως ακινήτων ρυμοτομουμένων έκ τής εφαρμογής του 
έγκεκριμένου ’πολεοδομικοΰ σχεδίου Δήμου Λεβαδείας, 
περιοχή Κρύας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Έχοντες ύπ’ οψει τάς διατάξεις : 

1. Του άπό 17.7.1923 Ν. Δ/τος. ( - 
2. Του Ν.Δ. 797/1971 «περί αναγκαστικών (απαλλοτριώ¬ 

σεων». 

3. Του Ν. 1032/1980 «περί συστάσεως του Υπουργείου 
Χωροταξίας Οικισμού καί Περιβάλλοντος : 

Φέρει εις γνώσιν των έχόντων δικαιώματα κυριότητος έπί 
ακινήτου ρυμοτομουμένου έκ τής εφαρμογής του εγκεκριμέ¬ 
νου πολεοδομικοΰ σχεδίου εις τον Δήμον Λεβαδέων (περιοχή 
Κρύας) ως καί των τυχόν έπί τοϋ άκινήτου τούτου εγγεγραμ¬ 
μένων ένυποΟήκων δανειστών ή τρίτων έν γένει διεκδικητών 
δτι ή καθορισθεϊσα άποζημίωσις μέ τήν ύπ’ άριθ. 185/79 άπό- 
φασιν Μονομελούς Πρωτοδικείου Λεβαδείας κατετέθη εις το 
Ταμείο Παρακαταθηκών καί Δανείων υπέρ τών κάτωθι φερο- 
μένων ώς ιδιοκτητών τών άπαλλοτριωθέντων I. Δημ. Πανουρ¬ 
γία Δρχ. 2.089.260. 

Περί τής καταθέσεως ταύτης έξεδόθη το ύπ’ άριθ. 578578/ 
8.3.1980 ΐσόποσον γραμμάτιον τοϋ Ταμείου Παρακαταθηκών 
καί Δανείων. 

Ή παρούσα δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυ- 

βερνήσεως. 

Έν Άθήναις τή 22 Μαρτίου 1980 

Μέ εντολή 'Υπουργοΰ 
'Ο Διευθυντής 
κ.ά.α. 

ΒΑΣ. ΠΑΣΙΩΤΟΥ - ΓΡΥΛΛΗ 

Άρι-3. 3449 .· (8) 

Περί είδοποιήσεως τής γενομένης παρακαταθέσεως άποζη- 
μιώσεως άπαλλοτριωθέντος άκινήτου στο Δήμο Άμαλιάδος 
στο Ν. Ηλείας. / 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 

'Ο Δήμαρχος Άμαλιάδος διά τοϋ ύπ’ άριθμ. 17882/2.4. 
1980 γραμματίου συστάσεως. παρακαταθήκης κατέθεσε είς 
το Ταμεϊον Παρακαταθηκών καί Δανείων γραφείο Άμαλιά¬ 
δος το ποσον τών δραχμών δύο εκατομμυρίων εκατόν ένενή- 
κοντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι , (2.190.320) ύπέρ τοϋ 
Ήλιοπούλου Γεωργίου τοϋ Αποστόλου ή τών είκαζομένων 
δικαιούχων ώς άποζημίωσιν τοϋ άπαλλοτριωθέντος ακι¬ 
νήτου τοϋ ρυμοτομουμένου ύπό τοϋ εγκεκριμένου σχεδίου 
τής πόλεως Άμαλιάδος βάσει τής ύπ’ άριθμ. 16/1978 πράξεως 
αναλογισμού κυρωθείσης διά τής ύπ’ άριθ. ΙΓ. 430/5.1.1979 
άποφάσεως τοϋ Νομάρχου Ηλείας καί τής ύπ’ άριθμ. 2/1980 
άποφάσεως τοϋ Προέδρου Πρωτοδικών Άμαλιάδος μέ τήν 
οποία καθορίσθηκε ή προσωρινή τιμήμονάδος τοϋ άνω άκινή- 
του. 

Διά τοϋτο είδοποιοΰμεν τον ιδιοκτήτην τοϋ άνω άκινήτου 
ή καί τούς είκαζομένους δικαιούχους διά τήν εΐσπραξιν τοϋ 
άνω ποσοΰ. 

Άμαλιάδα, 2 Απριλίου 1980 

'Ο Δήμαρχος 
ΡΕΝΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΛΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

(9) 

Στή Γ.1543/1708/115.11.79 κοινή άπόφαση τών Υπουργών 
Οικονομικών καί Γεωργίας «περί αναγκαστικής άπαλΙλοτριώ- 
σεως έκτάσεως καί συστάσεως δουλείας διελεύσεως ύπο- 
γείων σωληνώσεων, γιά τή βελτίωση καί συμπλήρωση τοϋ 
αρδευτικού δικτύου Ανατολικού Βερμίου, ύποπεριοχής 
Τριποτάμου Βέροιας Νομοΰ Ημαθίας», πού δημοσιεύτηκε 
στο 72/5.2.80 ΦΕΚ (τ.Δ'), διορθώνεται ό δεύτερος στίχος 
τής περιπτώσεως ύπό στοιχείο (Β') τής άποφάσεως, άπό 
τον εσφαλμένο « σεων καταθλιπτικοΰ άγωγοΰ αντλιοστα¬ 
σίου Δ5, έπί λωρίδας» στον ορθό «σεων καταθλιπτικοΰ 
άγωγοΰ άντλιοστασίου Α3, έπί λωρίδας». 

(Άπο τό Εθνικό Τυπογραφείο) 

(10) 

Στή 15543/5.10.79 άπόφαση τοϋ Νομάρχη Εύβοιας καί 
στήν άπο 25.8.1979 έκθεση τής Επιτροπής, πού καθόρισε 
τήν όριογραμμή τοϋ αίγιαλοΰ καί τής παραλίας στή θέση 
Μαλακώντα περιοχής Ερέτριας Εύβοιας, προ τής ιδιοκτη¬ 
σίας Β. Καββαθά καί Α. Μενεξελή, πού δημοσιεύτηκαν στο 
656/17.11.79 Φ.Ε.Κ. τ.Δ'., γίνονται οΐ άκόλουθες διορθώ¬ 
σεις. 

α) Στήν άπό 25.8.1979 έκθεση τής Επιτροπής, διορ¬ 
θώνονται 

1) Άποτελοϋντες τήν ύπό τοϋ άρθρ. 74 τοϋ Π.Δ.636/77....» 

2) τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 74 τοϋ Π.Δ. 636/77.» άντί 
τών έσφαλμένων «άποτελοϋντες τήν ύπό τοϋ άρθρ. 5 τοϋ 
Α.Ν. 263/68.» καί τάς διατάξεις τοϋ άρθρ. 5 Α.Ν. 263/68. 

β) Στήν άριθ. 15543/5.10.79 άπόφαση τοϋ Νομάρχη 
Εύβοιας, διορθώνονται οί διατάξεις τών παρ. 1 καί 6 καί άνα- 
γράφονται οί διατάξεις τοϋ Α.Ν. 2344/40 καί άρθρ. 74 τοϋ 
ΓΙ.Δ. 636/77 Επιτροπής, άντί τών έσφαλμένων Α.Ν. 3344/ 
1940 καί άρθρ. 5 τοϋ Α.Ν. 263/68 Επιτροπής. 

(Άπό τή Νομαρχία Εύβοιας) 

(11) 

Στήν άριθ. 18040/20.11.79 άπόφαση τοϋ Νομάρχη Εύ¬ 
βοιας καί στήν άπό 4.10.79 έκθεση -τής Επιτροπής, πού 
καθόρισε τήν όριογραμμή τοϋ αίγιαλοΰ καί τής παραλίας 
στή θέση ΣΤΕΝΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΥ ΑΥ- 
ΛΙΔΟΣ, πού δημοσιεύτηκαν στο 41/24.1.80 Φ.Ε.Κ. τ. Δ'., 
γίνονται οί άκόλουθες διορθώσεις. 

α) Στήν άπό 4.10.79 έκθεση τής Επιτροπής, διορθώνον¬ 

ται. 

1) «Άποτελοϋντες τήν ύπό τοϋ άρθρ. 74 τοϋ Π.Δ.636/77...» 

2) Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 74 τοϋ Π.Δ. 636/77....» άντί 
τών έσφάλμένων «άποτελοϋντες τήν ύπό τοϋ άρθρ. 5 τοϋ Α.Ν. 
263/68 προβλεπομένην Επιτροπήν» καί τάς διατάξεις τοϋ 
άρθρ. 5 τοϋ Α.Ν. 263/68. 

β) Στήν άριθ. 18040/20.11.79 άπίόφαση τοϋ Νομάρχη 
Εύβοιας, διορθώνονται οί διατάξεις τών παρ. 1 καί 6 καί 
άναγράφονται οί διατάξεις τοϋ Α.Ν. 2344/40 καί άρθρ. 74 
τοϋ Π.Δ. 636/77 Επιτροπής, άντί τών έσφαλμένων Α.Ν. 
3344/40, καί ά'ρ#ρ. 5 τοΰ Α^Ν. 263/68 Επιτροπής. 

(Άπό τή Νομαρχία Εύβοιας) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


