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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης για την ανέγερση 
διδακτηρίου του 11ου Νηπιαγωγείου Αργυρούπσλης Ατ¬ 

τικής.. ..1 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών για τη διάνοιξη 
του δρόμου Καστρίου —· Ωριάς — Περδικόβρυσης στο 
Ν. Αρκαδίας.^..2 

Σύσταση δουλείας για την αποχέτευση των ακινήτων, και , 
την απορροή των όμβριων της'οδού Αγραίων στην Αγία 
Παρασκευή..λ . 3 

Κήρυξη " αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τη; εκτέλεση 
έργων προστασίας της Ε.Ο. Πύργου ·— ■Κυπαρισσίας · 

\χΑ. 35+000).. ... ... ... ... 4 

Απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών για τη βελτίωση της Κοινοτι¬ 

κής οδού «Μεσογγής — Μπούκαρι».’ .5 

Απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών για τη βελτίωση της υπ! αρι-5. 
25. επαρχιακής οδού «Ρεκίνι — Καβαλούρι — Καρου- 

σά.δες»; .;;·......6 

Απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών για τη βελτίωση της υπ’ αριθ. 
24 επαρχιακής οδού Σκριπερό — Σιδάρι — Περσυλά- 

3ες, στη -δέση Κάστελάνοι Γύρου χ.θ. 23+00 έως 23+ 

600, ..;. ’... ... ..7 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων συνολικής επιφά¬ 

νειας 12.500 τ.μ. για τις ανάγκες της Πολεμικής Αίε- 

ραπορίας στη Νήσο Λήμνο.... 8 

Αναγκαστική απάλλοτρίιόση ακινήτων που βρίσκονται στην 
περιοχή της Κοινοτικής οδού'Σαπών Συκομάχης.0 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τη βελτίωση κα¬ 
μπύλής μετά .κατασκευής, γε^ύρας στην οδό Π αγσυρίων ·. 

--ηΠόρπης;,(χ.·δ,. 19+100 έως χ.θ. 1(9+500) και \ 
βελτίωση δύο αντιρόπων στροφών κοντά στα Παγούρια 
Ν. Ροδοπης. ... ... . * *. *« · „» · · ■ ·..■-·- ■ · ·10 ; 

Αναγκαστική: απαλλοτρίωση έκτασής γιά τή'·διάπλάτυνση 
τουί δρόμου! «Κά·&> — ;Πάρ'6Αργυρούπόλής»;·'Ν ψ,φν-., ' 

μνου. ..;;..Ίί1 

ν 4'·>·-· ςτι-:λ* 

Μερική .ανάκληση της 92/3.1.85, οπόφασης του Νίομάρχη Γ: 
Χανίων, με την οποία κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση έκτα-' 
σης 12.954 μ2 προς διάνοιξη αγροτικών δρόμων! του 
αρδευτικού έργου'Βαρυπέτρου.'.12 

Αναγκαστική απαλλοτρίωσή ’ κτημάτων για τη διάνοιξη 
αγροτικών δρόμων, αρδευτικού έργου Βαρυπέτρου' Χα¬ 
νίων.. ..13 

Α Ν Λ Κ Ο 1 Ν Π Σ"Ε Ί Κ 

Ανακοίνωση πάρακαταθέσεως αποζημιώσεως για - απαλλο- ·" 
τρίωση ακινήτων προς εξυπηρέτηση" αναγκών της Αε¬ 
ροπορίας στην , περιοχή Λυκουδίου ,Ελασσάνος Ν. Λα- , 

ρ.Ισης. .·.<.· ..... ...ΛΑ 

Βεβαίωση αυτοδικαίας ανακλήσεως της απάλλοτριώσέως 
που κηρύχθηκε με την.ΟΕ. 10018/23.8.79 (ΦΕΚ 526/ 

1.10.79 τ. Δ') απόφαση Νομάρχη Λέσβου....15 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Εφαρμογή'του άρθρου Γ του Ν. 653/77 «περί υποχρεώ- 

σεως των παρόδιων ιδιοκτητών για τη διάνοιξη των Ε¬ 
παρχιακών οδών κλπ.». ·1.. ... .-.16: 

Απόρριψη πρότασής τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου” του' 
οικισμού Κωνσταντία Ν. Π έλλας... .17 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. Π. 4071/1510 ■ (1) 

Αναγκαστική απαλλοτρίωσή έκτασης για την ανέγερση δι¬ 
δακτηρίου του 11ου Νηπιαγωγείου Αργυρούπολης - Αττικής. 

.-· :·.· οιυποτργοι.' * ·' 
. ΕΘΝΙΚΗΣ Π ΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -·:··-·' · 1 

■ · Έχοντας υπόψη:· ■ ■· " "· 

·'. 1. Τις διατάξεις του Ν.' Δ/τός 797/1971. «περί αναγκα¬ 
στικών· απαλλοτριώσεων»^· .σε συνδυασμό με τις;διατάξεις του' 
Β. Δ/τος ιΓ39/!1971/«περί,τη'ς·αρμοδιότητας τών;-Νομαρχών 
προς κήρυξιν αναγκαστίκών,τινών απαλλοτριώσεων» .; 

2. Τις διατάζεις του άρθρου 17 του Α.Ν. 627/68'ιιπϊρί 
Οργανισμού Σχολικών .-Κτιρίων», .σε συνδυασαό'1 με τις διατά¬ 
ξεις του Ν. 513/1976. '·+ . 

γο+-·'.; ν· Ο 
Γ·λ;· η-ΛίΤίΓ-ΐ 
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3. Το από 14.5.1985 απόσπασμα πρακτικού από τη συνε¬ 
δρίαση με αριθ. 1502 του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανι¬ 
σμού Σχολικών Κτιρίων. 

'4. Το από 15.6.1984 πρακτικό καταλληλότητας της 
απαλλοτριούμενης έκτασης, που καταρτίσθηκε από την κατά 
Νόμο Επιτροπή, αποφασίζουμε: 

Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους 
δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την ανέγερση διδακτη¬ 
ρίου του 11ου Νηπιαγωγείου Αργυρούπολης Αττικής, έκτα¬ 
σης συνολικού εμβαδού 1*188 Μ2, που βρίσκεται στην πε¬ 
ριοχή του Δήμου Αργυρούπολης Αττικής, μεταξύ των οδών 
Εθνάρχου Μακαρίου, Αλεξιουπόλεως, Κύπρου και Χρυσοστόμου 
Σμύρνης (Ο.Τ. 26 Οικ. 281) και σημειώνεται με τα γράμ¬ 
ματα Αι—Β—Γ—Δ—Α στο από Οκτωβρίου 1983 και με 
κλίμακα 1:500 κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακα της μη¬ 
χανικού Βιργινίας Κρητικού, που έχει θεωρήσει ο Δήμαρχος 
Αργυρούπολης Δημήτριος Κ. Ευσταθιάδης. 

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώμα¬ 
τα κυριότητας οι: 1) Σπαράγκης Παναγιώτης του Ηλία και.. 
2) ΣπαράγκηΓιαννούλα του Παναγιώτη. ■■ ■ 

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ και με δαπάνη του Ορ¬ 
γανισμού Σχολικών Κτιρίων. 

Η απόφασή αυτή να δημσσιευθεί στην Εφημερίδα της ' Κυ- 
βερνήσεως. · ··' >\ - " I 'τ* ν ·.; /. 

Αθήνα, 9 Αύγουστου 1985 
1 . . . .\ 

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ .... 

ίΟΝ ιϊΑΙΔΕΙΑΧ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΖ ΔΗΜ. ΤΖΟΒΟΛΑΣ 

Αριθ. 5759 . · . . (2) 

Αναγκαστική" απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών για τη διάνοιξη του 
δρόμου Καστρίου —.Ωριάς-Περδικόβρυσης -στο Νομό 
Αρκαδίας. . - · > 

' Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΙΔΙΑ2 

Αριθ. Δ.Ε. 23983 (3) 

Σύσταση δουλείας για την αποχέτευση των ακινήτων και την 
απορροή των όμβριων της οδού Αγραίων στην Αγία Πα¬ 

ρασκευή. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1113, 202 και 203 του Ν. 
1065/80 «περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα», όπως τροποποιήθηκαν από τις όμοιες του Νόμου 
1416/84 «Τροποποιίηση και συμπλήρωση διατάξεων της Δη¬ 
μοτικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας για την ενίσχυση της 
αποκέντρωσης και την .ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοί-' 
κησης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 22/82. 

2. Την 32489/26.4.82 κοινή απόφαση των Υπουργών Προ¬ 
εδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών «περί αναμερφώσεως 
Συλλογικών όργανών γνωμοδότικής και αποφασιστικής αρ¬ 
μοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών». · ;· 

3. Την ,129/85 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας 
Παρασκευής «σύσταση δουλείας για την αποχέτευση τών οϊκι-- 
νητων και την απορροή των όμβριων της οδού Αγραίων». 

4. Την από 7.6.85 Τεχνική Έθεση του Προϊσταμένου της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής, αποφασί¬ 
ζουμε:· 

(Επικυρώνουμε την 129/85 απόφαση του Δημοτικού Συμ¬ 
βουλίου Αγ. Παρασκευής περί συστάσεως δουλείας επι ακί¬ 
νητων, για τη διέλευση αγωγού απορροής ακαθάρτων υδάτων 
και αγωγού απορροής όμβριων της οδού Αγραίων, ιδιοκτητών 
των Ελευθ. Ανούση καεΑνδρ.Τζαβαλά. ■ . ·. ·.- 

Αγία Παρασκευή,· 23 Ιουλίου 1985 ’ ’ ’ 
1 . . ' . * 

7 Η Νομάρχης· 
Α. ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ 

Αριθ. ΙΓ. 5263 

Έχοντας υπόψή:* ' 1 ■’ 

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 797/71 «περί αναγκ. απαλλο¬ 
τριώσεων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις'του υπ’ αριθ. 139/ 
19711 (Β, Δ/τος, «περί της αρμοδιότητος. των Νομαρχών 
~?ος κήρυξη'αναγκαστικών τινων απαλλοτριώσεων» . 

2. -Τις. διατάξεις του. άρθρου 23 .του .από "25-11.1929 
Δ/τος «περί. κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συν- 
τηρήσεως θδών κειμένων δ'ατάξεων». 

:3. Το υπ' αριθ. 2707/3.7.85 έγγραφο του Νομαρχια¬ 
κού Ταμείου Αρκαδίας εκ. του οποίου προκύπτει ότι δεν έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις του Ν." 653/77, αποφασίζουμε; 

Κηρύσσουμε αναγκαστική απαλλοτρίωση για δημόσια ωφέ¬ 
λεια, ήτοι για τη διάνοιξη του δρόμου Κρατρίου—Ωρυάς—- 
Περδικόβρυσης στο 'Ν. Αρκαδίας έκτασης'συνολικού' 'εμβάδόύ 
μ2 263,41 μετά των υπερκειμένων της,* όπως αυτή εμφανί¬ 
ζεται" στο’^από 6.6.85 :κτ'ηματολόγικδ διάγραφα, που συνέταξε 
ο Τοπογράφος-Μηχανικός της ίΔ/νσεώς Τεχνικών Υπηρεσιών 
Ν. Αρκαδίας Γεώργιος Δημόπουλος καί-.θεωρήθηκε από το 
Δ/ντη Τεχν κών'Υπηρεσιών Ν/ Αρκαδίας Πολιτικό Μήνανι- 
κο Βασ. Τσέλιο. > ι/.'ί 

(Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλει δικαιώματα 
κυριότητος η Αναστασία,σύζ. Ηλ. Αρμυρού 

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρ:ωσης για την εκτέλεση έρ¬ 
γων προστασίας της ΕΟί’' Πύργου—Κυπαρισσίας (ΧΘ 
35+000). ■ ·· .- - - 

.6 ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ' 

Έχοντας υπόψη: 

1· Τις διατάξεις του Π.Δ. 797/71 περί αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων σε συνδυασμό με' τις διατάξεις του Β-Δί 
189/71, «περί αρμο/διότητος των Νομαρχιών, προς, κήρυξη 
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων». 

2. Τις, διατάξεις του άρθρου 23 του από 25.11.1920, 
Δ/τος περί Κωδικοπο ήσεως των περί' κατασκευής ;·'κάΥ’συν^ 
τηρήσεως οδών κειμένω'ν διατάξεων! ;· ■ · ■" : ·; 

3·; Την υπ αριθ. Α.5631/21.8.85 απόφαση του Νομάρχη 
Ηλείας περί ορισμού εισηγητών κλπ. ' ■ ·". - - "λ-.··:-. 

4. Το υπ’· «ριθ.; 4108/23.7.85 -έγγραφο της -τέως 8η; 
ΠιΥΔΈ, αποφασίζουμε:. 

Την αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημοσίας ωφε-.. 
λεία; ακίνητου, εκτάσεως 1586 μ2, για την προστασία-της 
Ε.Ο. Πυργου — Κυπαρισσίας λόγω κατολισθήσεων στη ΧΘ 
35+000, όπως φαίνεταΓστο συμπληρωματικό κτη’ματολόγικό^- 
διάγραμμα που συντάχτηκε στις 22.5.ί985Τά^'την Τ™υ/οίιό': 

, Η άπαλλοτρίωση -'κηρύσσεταιυπ*> -του. Ελληνικού Δημό- ' Ε:ρ%η ’^^ττ8 - ^ **®9*&Ψ*■■***>Α/ντή; 
ιου,και.δαπάναίς,του Νομαρχιοηοού,Ταμείου Αρκάδίας. ! . *19ς 3ης:ΔΕΚΕ Πβτρωνπο Μβιβίτο» 1985Γ ~ > 

Η απόφαση αυτή -να 'δήμοσΐευθεΓστην 'Εφήμ*ρίϊα τής’ Κυ- 
6ερνήσεως.; Γ- γΐ .= 

* "Τρίπολη, 8 Αϋγόύστόΰ 19851.^ * 
. < * 1 ' . ' » * "V - 

Ο Νομάρχης 
ΣΠΥΡ. ΤΣΙΡΕΜΠΑΕ 

Η απαλλοτρίωση θα γίνει για'το’δημόσιο κάι"με δαπάνη" 
χυτου. Το δε ποσό από 465.200 ;δρχ. θα αντιμετωπιστεί ·. από'·' 
τις πιστώσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δήμ; Εβγών έο- 
γου 837,1034. Γ.. 

Ετην έκταση που απαλλοτριώνεται έχει δικαίωμα χυριόττν 
τας ο Ανίρέας Κατερίνης. 
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. Ή ακόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

Πύργος, 9 Αυγούστου 1985 

;■ Ο Νομάρχης 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΑΣ 

Α>ριθ. ΤΥ/οιχ/4334 ( 5) 

Ακαλλοτρ'ίωση ιδιοκτησιών για τη βελτίωση της Κοινοτικής 
οδού «ΜΐΕΣΟΓΓΙΙΣ—ΜΠΟΓΚΑΡΙ». 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

, . Έχοντας οκόψη: 

■1. Τις διατάξεις τον Ν.Δ. 797/71 κερί αναγκαστικών 
ακαλλοτριώσε<ων σε συναδυιασμό με τις διατάξεις του Β.Δ.. 
Ί39/71. 

2. Τις διατάξεις τον άρθρου 23 του ακό 25.1129 Π.Δ. 
•αέρι κωδικυκοιήσεως των ττερί κατασκευής και σνντηρή- 
σεως οδών κειμένων διατάξεων. 

3. Τις διοετάξεις του Π. Δ/τος 929/79 κερί εκτελέσεως 
του άρθρου 1 τον Ν. 653/77 κερί υκοχρεώσεως ;των καροδίων 
ιδιοκτησιών για την διάνοιξη οδών κλκ. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 947/79 κερί οικιστικών κεριοχών. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 960/79 κερί εκιδόλής υκοχρεώ- 
σεων κρος δημιουργία χώρων σταθμεύσεων αυτοκινήτων, οτκο- 
φασίζουμε: 

Προσδιορίζουμε το τμήμα της κοινοτικής οδού 'Μεσογ- 
γής — Μκούκαρι, στο οκοίο κροβλέκεται να γίνει βελτίω¬ 
ση καθ’ ολον το μήκος ακό διασταύρωση της κοινοτικής 
αυτής οδού με την νέα διανοιχθείσα οδό, ΧΘ 21+600 έως 
τού οικ.ισμού Μκούκαρη και . συγκεκριμένα μέχρι το λιμενο- 
δραχιώνα στο λιμάνι του Μκούκαρη ΧΘ 27 + 500. Η βελ¬ 
τίωση 3α γίνει δια ακαλλοτριώσεως ιδιωτικών ακινήτων εί¬ 
τε με το σύστημα της ακ’ ευθείας εξαγοράς (αρ. ί καρ.,3 
του ΝΑ. 797/71), είτε δι’ αναγκαστικής ακαλλοτριώσεως. 
Το μήκος του τμήματος βελτιώσεως είναι 6,000 μ. κερίκου 
και .το, εμβαδόν των κρος ακαλλοτρίωση ακινήτων ανέρχεται 
σε 36.000 κερίκου. ... 

Η ακαλλοτρίωση κηρύσσεται για Δημόσια ωφέλεια υκέρ.του 
Δημοσίου και μ·ε δακάνη του Νομαρχιακού Ταμείου Κέρκυρας 

·. Η .καρούσα ακόφαση ια δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυδερνήσεως. 

Κέρκυρα, 22 Αυγούστου 1985 

Η Ανακληρώτρια Νομάρχη Κέρκυρας 
ΠΑΡ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Αριθ. ΤΥ/οικ/4181 - (6) 

Ακαλλοτρίωση, ιδιοκτησιών, .για τη βελτίωση της υκ’ αριθ. 
25 εκαρχιακής οδού «Ρεκίνι — Καδαλούρι — Καρουσάδες». 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ : 

Έχοντας υκόψη: 

-11. Τις διατάξεις του ΝΑ. 797/71 κερί αναγκαστικών 
«καλλοτριώσεων σε συνδιασμό με τις διατάξεις του ΒΑ. 139/ 
1971. 

- 2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ακό 25.11.29 Π. 
Δ/τος .«κερί ,κωδικοκοιήσεως των κερί κατασκευής και 
συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων». 

3. Τις διατάξεις τού ΠΑ/τος 929/79 «κερί εκτελέσεως 
του άρθρου 1 του Ν. 653/77 «κερ ί υκοχρεώσεως των κα- 
ροδι'ών . ιδιοκτησιών για τη διάνοιξη οδών κλκ,». 

'4. Τις διατάξεις5 του Ν., 947/79 «κερί οικιστικών κε¬ 
ρ ιαχών» . 

5. Τις διατάξεις του Ν. 960/1979 «κερί εκιδόλής υκο- 
χρεώσεων κρος δημιουργία χώρων σταθμεύσεων αυτοκινήτων, 
αποφασίζουμε : 

Προσδιορίζουμε το τμήμα της υκ: αρ. 25 εκαρχιακής οδού 
«Ρεκίνι — Καδαλούρι — Καρουσάδες», στο οκοίο κροδλέκε- 
ται να γίνει βελτίωση καθ’ όλον το μήκος ακό Ρεκίνι έως 
είσοδο του χωριού Καρουσάδες (τμήμα εντός οικισμού Καδα- 
λουρίου δεν θα γίνουν βελτιώσεις). Η βελτίωση θα,γίνει δια 
ακαλλοτριώσεως ιδιωτικών ακινήτων είτε με το σύστημα της 
ακ' ευθείας εξαγοράς (μρ. I καρ. 3 του ΝΑ. 797/71) είτε 
δι’ αναγκαστικής ακαλλοτριώσεως. Το μήκος του τμήματος 
βελτιώσεως είναι.6,000 μ. κερίκου και το εμβαδόν των κρος 
ακαλλοτρίωση ακινήτων ανέρχεται σε 30.000 κερίκου. 

Η ακαλλοτρίωση κηρύσσεται για Δημόσια ωφέλεια υκερ του 
.Δημοσίου και με δακάνη του Νομαρχιακού Ταμείου Κέρκυρας. 

Η καρούσα ακόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυδερνήσεως. ■ 

Κέρκυρα, 13 Αυγούστου 1985 

Ο Νοαάρχης 
ΜΑΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

.ιΑριθ;-ΤΥ/867 . . (7) 

Περί ακαλλοτριώσεως ιδιοκτησιών για τη βελτίωση της .υκ’ 
αριθμ. 24 Εκαρχ. οδού Σκρίκερό — Σιδάρι — Περου- 
λάδες στη θέση Καστελάνοι Γύρου ΧΘ 23+00 έως 
23+600. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Έχοντας υκόψη: , 

.. Ί. .Τις -διατάξεις, του .ΝΑ, 797/7:1 «κερί, αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΒΑ. 
139/71. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ακό 25.11.29 Π. 
Δ/τος «κερί κωίικοκοιήσεως τωιν κερί κατασκευής ·και συ¬ 
ντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων». 

3. Τις διατάξεις του ΠΑ/τος 929/79 «κερί εκτελέσεως 
του άρθρου 1 του Ν. 653/77'κερί υκοχρεώσεως των καροδίων 
ιδιοκτησιών για την διάνοιξή οδών κλκ.». 

4. .Τις διατάξεις του Ν. 947/79 «κερί οικιστικών κερι- 

οχών». ■ ............ 

5. Τις διατάξεις του Ν. 960/79 «κερί εκιδόλής υκοχρεώ- 
σεων κρος. δημιουργία χώρων σταθμεύσεων ακυτοκινήτων», α- 
κοφασίζουμε: 

Προσδιορίζουμε το τμήεα της υκ’ αριθμ. 24 εκαρχιακής 
οδού Σκρίκερό Σιδάρι—Περουλάϊες στο οκοίο κροβλέκεται 
να γίνει βελτίωση δια της καταργήσεως δύο στροφών στη θέ¬ 
ση Καστελάνους Γύρου. Ή βελτίωση θα γίνει δια ακαλλοτριώ¬ 
σεως ιδιωτικών ακινήτων με το σύστηαα της ακ’ ευθείας- ε- 
ξ-αγοράς (αρ. 1 καρ. 3 του ΝΑ. 797/711). Το μήκος του 
τμήματος βελτιώσεως είναι 600 μ. κερίκου και το εμβαδόν 
των κρος · ακαλλοτρίωση ακινήτων ανέρχεται.σε 46.000..μ2. 

Εκί των εκτάσεων κρος ακαλλοτρίωση κροβάλλουν δικαίω¬ 
μα οι εμφαινόμενοι στον κτηματολογικό κίνακα κου συνοδεύει 
την καρούσα ακόφαση. 

Η ακαλλοτρίωση-κηρύσσεται· υκέρ : του Δημοσίου και με 
δακάνη του Νομαρχιακού Ταμείου Κέρκυρας. 

;·. Η,,καρούσα ακόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυδερνήσεως. ~ ■■ 

'Κέρκυρα’ 31 Ιόϋλίόυ’ 1985 ; ' ' ~ 

. Ο Νομάρχης Κέρκυρας \:. - .1 μ Ξ - - - ·': τσ 
Μ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
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Αριθ. 8336 — (8) 

Αναγκαστική- απαλλοτρίωση "εκτάσεων συνολικής επιφά¬ 
νειας 12.500 τ.μ. για τις -ανάγκες της Πολεμικής Αερο¬ 
πορίας στη Νήσο Λήμνο. . : - ■ . 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις -ίοο Ν·Δ. 797/71 «περί αναγκαστικών 
' ακαλλοτριώσεων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β.Δ. 

139/1971 «περί της αρμοδιότητος των Νομαρχών προς κήρο- 
. ξη αναγκαστικών τινών απαλλοτριώσεων». 

'2. Τις διατάξεις του Νόμου ΓΣΥΣΤ/1907 .και τις 
διατάξεις του Νόμου -4442/19(29 «περί κυρώσεως του από 

'21 Σεπτεμβρίου 1926 Ν. Δ/τος «περί Στρατιωτικών και 
Ναυτικών Εισφορών και· -Ναυλωσεων» όπως έχουν τροπο¬ 

ποιηθεί, 
3. Την υπ’ αριθ. 462/000/378236/23.7.85/ΓΕΑ/Γδ/3γ 

Γνωμοδότηση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και το υπ’ 
αριθ. 462/000/378237/23.7.85 έγγραφο αυτού, αποφασίζου¬ 

με: 

Κηρύσσουμε αναγκαστική απαλλοτρίωση σε εκτάσεις συ¬ 

νολικής επιφάνειας 12.500 τ.μ., λόγω δημοσίας ωφελείας 
και ειδικότερα για τις ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας 
(Σταθμοί 20 και 25), που βρίσκονται στην περιοχή '.της 
Νήσου Λήμνου και φαίνονται στο υπό κλίμακα >1:500 υπ 
αριθ. 3γ—149 κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακα· της 
Δ/νσεώς Έργων (Τ5)' του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, 
θεωρημένο από τόν Τμηματάρχη ΤΜ.3 της ίδιας Υπηρεσίας 
ΑΣΜΧΟ .Δ Κόκκινάκη. 

Κηρύσσουμε αναγκαστικά απαλλοτριωτέα, για. Δημόσια 
ωφέλεια, ακίνητα που βρίσκονται στην περιοχή της Κοινοτι¬ 
κής οδού Σαπών — Ευκοράχης, συνολικής έκτασης μέτρων 
τετραγωνικών 46.604,75 και ειδικώτερα για την νέα χά¬ 
ραξη προς βελτίωση της Κοινοτικής οδού Σαπών — Συκο- 
ράχης (χ.θ. 0 + 000 έως χ.θ. 5 + 987) που είκονιζε- 
ται στο από 2012.84 τόπογράφικό διάγραμμά και πίνακα του 
Πολιτικού μηχανικού Αθανασίου' Κοϊμτζόγλου, θεωρημένο 
κανονικά από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Ροδόπης. 

Στην απαλλοτριουμένη έκταση προβάλλουν δικαιώματα οι 
Βασιλειάδης Πολυχρόνης του Μιχαήλ κλπ. ·, ■ ... ; ·.. 

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται για το Ελληνικό Δημόσιο 
και με δαπάνη ,του Νομαρχιακού Ταμείου Ροδόπης και των 
ιδιοκτητών που ωφελούνται με τις προϋποθέσεις του Νόμου. 

Η παρούσα να δημοσίευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ- 

νήσεως. , - : · " ' 

Κομοτηνή, 7"Αύγουστου 1985 

Ο Νομάρχης . .... 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π·Λ ΠΑΔΚΜΟΣ . . 

Αριθ. 7877 , 5 ' ; 1 ' ■" (10);.· 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την -βελτίωση 
καμπύλης μετά κατασκευής γεφύρας στην οδό Παγουρίων—- 
Πόρπης (χ.θ.' 19 + 100 έως χ.θ. 19 + 300) και 
βελτίωση δύο αντιρόπων στροφών κοντά στα Παγούρια Ν. 

Ροδόπης. 

Στις εκτάσεις που απαλλοτριώνονται προβάλλουν δικαιώ¬ 
ματα κυριότητας οι: 1) Βφυρής Ελευθέριος του Ηλία, 2) 
Δεληγιάννη Φανή συζ. Ευαγγέλου, 3) Παπαγεωργίου Αν- 
θούλα και 4) Χατζηχαραλάμπους Βασίλειος του Παντελή. 

, Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με 
δαπάνες αυτού. ·■····· ·* " ·.· ■ . · 

, Η παρούσα να δημοσίευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ¬ 

νήσεις/ 

Μυτιλήνη, 21 Αυγούστου 1985, - 

Ο Νομάρχης 
ΝΙΚΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ 

V · - 

Α*ιθ. 7872 ·': * ° :1<9) 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση άκ'.νήτων που βρίσκονται στην 
■ · περιοχή:της Κοινοτικής οδού Σαπών—Ευκοράχης. · 

,, Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

/- . · , Έχοντας υπόψη:. , ■ 

1; Τις διατάξεις του ΝΛ: 7,97/1971 (ΦΕΚ 1/1971, 
τ. Α) «για αναγκαστικές απαλλοτριώσεις» σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του Β.-Δ. 139/1971 (ΦΕΚ 49/.1971, τ.Ά), 
σχετικά με την αρμοδιότητα των Νομαρχών για την κήρυξη 
ορισμένων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του από 25.11.1929 
Διατάγματος/ ·-:: ;,· στ *■·--. ·ι·:~1:·:· ’■■■'·. :* 

3; Τις διατάξεις του" άρθρου 1 του -Ν' 653/77 «περί 
υποχρέωσης των παρόδιων ιδιοκτητών για την διάνοιξη 
Εθνικών«.οδών κλπ.,.όπως συμπληρώθηκαν με τις" παραγρά¬ 
φους 9 και 10 του άρθρου . 62 τουΙΝ: 947/1979- και την 
παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 960/1979 για την εκτέ¬ 
λεση 'τών όπόίών εκδόθ'ηκέ τόΛΠροέδρ"ΐκό Διάταγμα 929/(79.. 

4. Την «πόφαση με αριθ. πρωτ. 2806/28.6.1985 " του 
Νομάρχη Ροδόπης-«περί εφαρμογής.. άρθρου 1 του Ν. 
653/1977 «περί'υπόχρεωσεως τών " παρόδιων ιδιοκτητών για 
τη διάνοιξη Εθνικών -Επαρχιακών Οδών», «αποφασίζουμε: 

Γ.·? 

. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

-·’··'. Έχ^οντες υπόψη: ' 

1. Τις διατάξεις-του ΝΑ. 797/1971 «περί αναγκαστι¬ 
κών απαλλοτριώσεων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ΒΛ. 139/1971.' σχετικά με την αρμοδιότητα των Νομαρ¬ 
χών για την κήρυξη ορισμένων -αναγκαστικών «πάλλοτ μ ιώ¬ 

σεων. 

2; Τις διατάξεις του άρθρου 23 του από 25.11-1929 
Διατάγματος «περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και 
συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων». ·, . ,. 

3; Τις διατάξεις του" άρθρου ί του <Ν. 653/1977 «περί 
υποχρέωσης των παρόδιων ιδιοκτητών για την διάνοιξη 
Ε/θνικών. οδών κλπ.», όπως συμπληρώθηκαν με τίς ,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. 929/79.. 

4. Την αιριθ. 2986/9.7.85 απόφαση του Νκαΐ/άρχη Ρο¬ 
δόπης «περί εφαρμογής άρθρου «1 του Ν. 653/1977 «περί 
υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών για την διάνοιξη 
Εθνικών Επαρχιακών οδών», αποφασίζουμε 

Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους 
δημόσιας ωφέλειας και" ειδικώτερα για τη βελτίωση καμπυ-' 
λής μετά κατασκευής" ^-γεφύράς στην· οδό Παγ-Ουρίων —· 

. Πόρπης (χ.θ!. .19 + 100 έως , χ.θ. 19 + 300) και βελ¬ 
τίωση" δυο αντιρόπων στροφών κοντά στα .Παγούρια Ν. Ρο¬ 

δόπης έκτασης συνολικού εμβαδού ιΐ 420,50 μ2, που φαίνεται 
στο από Φεβρουάριου ' 1984 - κτηματολογικό διάγραμμα και 
τον αντίστοιχο κτηματολογικό - πίνακα που συνέταξε ο Αθα¬ 

νάσιος Κοϊμτζόγλου, Πολιτικός Μηχανικός, ^θεωρημένα, κα¬ 
νονικά Γαπό τον Διευθυντή.-Τεχνικών .Υπηρεσιών Ν. Ροδόπης. 

Στην" έκταση που - απαλλοτρίώνεται προβάλλουν δικαιώμα¬ 
τα κυριότητας οι: 1) Κοντονικολάου' Κωνσταντίνος - και" 2) 

’ΠαιδαράκηςΝικόλαος.;.·: -.·: .... ·+■*■- ■ ' 

'απαλλοτρίωση .κηρύσσεται '.υπέρ του Δημοσίου και ·,ή . 
σχετική δαπάνη'θα'βαρύνει τις πιστώσεις -ίου. έργου 8571044 

, Δ.Έ. βελτίωση βασικών αξόνων'Ν.-Ροδόπης/ ~ · ... 



. .. ΕΟΗΜΕΡΙΣ ΤΗΧ ΚΥΙΙΡΝΗΧΙβΧ (ΤΙΥΧΟΧ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 4867 

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κομοτηνή. 9 Αυγούστσυ 1985 

' ·) Ο Νομάρχης · ·" ' "· 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑ'ΔΗΜΟΣ 

• Άριθ; 5965 ; . (41) 

Αναγκαστική απαλλοτρίωσή ένστασης για τη διαπλάτυνση 
του 2ρόμου «Κάτω - Πόρ Αργυρούπολης» Ν.. Ρέθυμνου. 

.... Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Έχοντας· υπόψη: 

1 1) Τις διοττάξεις α) του Ν. 797/71 «περί αναγκαστι¬ 
κών απαλλοτριώσεων» σε συνδυασμό με την παρ. 40 του άρ¬ 
θρου 62 ■ του-.Ν. 947/79, β) του'με -αριθ; 139/71 Β. Δ. 
«περί- αρμοδιότητος των -Νομαρχών' προς κήρυξη αναγκαστι¬ 
κών τινων απαλλοτριώσεων», γ) του από 25.11.29 Διατάγ¬ 
ματος «περί κωδικόποιήσεως των περί κατασκευής και συ- 

.ντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων κίλπ.». ■ 

·- -. 2) Τα με αριθ. 2674/85 έγγραφο του Νομαρχιακού Τα- 
,μείου και τα' συνημμένα σ’ αυτό σχετικά στοιχεία, αποφασί- 
•ζο-υμε:- · ' ■’ - - ' 

■" Κηρύσσουμε αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα'λόγώ δημόσιας 
ωφέλειας έκταση συνολικού εμβαδού 2.604 μ2 όπως αυτή φαί- 

,-,ν.εται- στο. απόσπασμα . του' κτηματολογίου της 7ης ΜΟΜΑ 
.που έχει σνντάξει .ο. εργοβηγός (Γεώργιος Δραμιτινός και 
έχει θεωρήσει στις 69.3.85 ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιών του Νομού γιά τη διαπλάτυνση του δρόμου «Κάτω Πόρ 
Αργυρούπολης». , 

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται γιά λογαριασμό του Δημο¬ 
σίου και με δαπάνες του Νομαρχιακού Προγράμματος Δημο¬ 
σίων Επενδύσεων του Νομού. ... 

,Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. ο ■■ ο·. 

Ρέθυμνο, 21‘Αυγούστου 1985 

. Ο Νομάρχης 
Θ. ΜΕΡΕΝΤΠΉΣ 

,νπ -·- ·'■·.*· ' 

Αριθ. 12670 --012)· 

Μερική ανάκλησή της αρ. 92/3.1.85 απόφασης του Νομάρ¬ 
χη Χανίων, με την οπηία κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση 
έκτασης 12.954 μ2 προς διάνοιξη' αγροτικών δρόμων ταυ 
αρδευτικού έργου Βαρυπέτρου. ; - ■·,· ’ 

>. ..ν... . :0 ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ·"· 

·Έχόΐιϊας ύπόψηϊ'" ' · ' * 

Ί. Τις .διατάξεις, του άρθρου 16 του Ν.Δ. 797/71- «περί 
άνάγκάστ'ικών'απαλλοτριώσεων». 

2. Την απόφασή μας αριθμός 92/3.Ί.1985, με την.οποία 
κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης- 12.954 
μ3 για τη διάνοιξη αγροτικών δρόμων του αρδευτικού έργου 
Βαρυπέτρου Ν, Χανίων,,και συγκεκριμένα για τους δρόμους 
Β1,ΒΙ1,Β5καιΊΒ6:·;'··\ιιί;-ί 

'3. Το έγγραφο της,Δ/νσης.Ε.Β. Χανίων .αρ. -1682/23.5. 
1985, με το οποίο προτείνεται τροποποίηση του δρόμου Β5 
του υπόψη*έργου,' αποφασίζουμε: ( 

: . Ανακαλούμε Ηή' δυνάμει της .απόφασής μας, αριθμός 92/ 
3.1.1985 'κηρι^δέίσα αναγκαστική - απαλλοτρίωσή ^κτημάτων 
προς διάνοιξη αγροτικών δρόμων Λτόυ αρδευτικού έργου Βαρυ¬ 
πέτρου Χανίων, κατά το μέρος που αφορά αυτή σε έκταση 
Μ2 2.247 του δρόμου Β5, όπως αυτή φαίνεται και ορίζεται 
στο από 12.1-2.6984 κτηματολογικό διάγραμμα και πίνακα 

του 279 Τ.Σ. του Υπουργείου Γεωργίας, επειδή κρίθηκε 
.αναγκαίο ο υπόψη δρόμος (Β5) να περάσει από άλλη θέση. 

• · Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ- 

•νήσεως. -· ' - 

Χανιά, 13 Αυγούστου 6985 

Ο Νομάρχης 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΟΥΚΑΚΙΙΣ ,-; 

Αριθ. 12671 · (13)· 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση κτημάτων για τη διάνοιξη αγρο- 
,τικών δρόμων αρδευτικού έργου βαρυπέτρου Χανίων. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις ταυ Ν.Δ. 797/71 «περί αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων», σε συνδυασμό με-τις διατάξεις του Ν.Δ. 
639/71 «περί της αρμοδιότητος των Νομαρχών προς κήρυ- 
ξιν αναγκαστικών τινών απαλλοτριώσεων». ..... 

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 3881/58 «περί έργων εγγείων 
βελτιώσεων», από τις οποίες προκύπτει η δημόσια ωφέλεια 
της απαλλοτρίωσης αυτής/ 

3. Το έγγραφο της 'Δ/νσης ΕΒ. Χανίων αριθμός 1682/ 
23.5.85, με το οποίο προτείνεται η αναγκαστική απαλλοτρίω¬ 
ση έκτασης Μ2 5979. για τη διάνοιξη των αγροτικών δρό¬ 

μων Γ, Γ 60α, και τμήμα του δρόμου Β5 -.του αρδευτικού 
έργου Βαρυπέτρου, αποφασίζουμε: 

Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση για δημόσια 
ωφέλεια και συγκεκριμένα για τη διάνοιξη των αγροτικών 
δρόμων Γ, Γ 60α και ενός τμήματος του Β5, -του αρδευτι¬ 
κού έργου Βαρυπέτρου Χανίων, διάφορα κτήματα συνολικής 
έκτασης 5.979 Μ2, χωρίς τα επικείμενά των λόγω αποζη- 
μιώσεώς των. - 

Τα απαλλοτριούμενα φαίνονται να ορίζονται στα από 
2.5.6985 κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες του 279 
Τ.Σ. Υπουργείου Γεωργίας, θεωρημένα την 24.5.85 από τό 
Δ/ντή Ε.Β. Χανίων. 
Στα ακίνητα που-απαλλοτριώνονται. προβάλουν , δικαιώμα¬ 

τα κυριότητας οι: α) Ελευθερία συζ. Αντ. Ψαράκη, β) Εραν- 
θία συζ.-Γ. Μυρσιλάκη. γ)’ Βασίλης Μυλωνακης του Ιωάν- 
νουκλπ. ·' ' .·' 

Η απαλλοτρίωση αυτή.κηρύσσεται υπέρ και με δαπάνη του 
Δημοσίου. · · · 

Η παρούσα (απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Χανιά, 13 Αυγούστου 1985 : 

' . ' ’ ' ’(0 Νομάρχης 
•ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ ·. 

Αριθ/ 8575 .: (14) .'. 

Ανακοίνωση παρα-καταθέσεως αποζημιώσεως για απαλλοτρί^ 
ωση ακινήτων προς εξυπηρέτηση αναγκών της Αεροπορίας 
στην περιοχή Λυκουδ’ίευ Ελασσόνος Ν. Λαρύσης. . . ι 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ' ε '■ 

Σύμφωνα με τα άρθρα ;7 κ·αι18 - του Ν.Δ. 797/74 «περί 
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», γνωστοποιούμε: 

α) Σε όσους έχουν /ή/διεκδικούν' δικαιώματα κυριότητας 
σε ακίνητα που παλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την αριθμό 
Α 1274/69/4.2.1982 απόφαση των Υπουργών Εθνικής ^Α¬ 
μυνας και Οικονομικών, στην περιοχή Λυκουδίου Ελασσόνος 
Ν. Λαρίσης για τις ανάγκες της Αεροπορίας. 
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6) Τους ενυπάθήκ.ους δανειστές και τους τρίτους διεκδι¬ 
κητές των ακινήτων αυτών, ότι η αποζημίωση της εδαφικής 
επιφάνειας και των επικειμένων της, όπως περιγράφονται «το 
σχετικό κτηματολογικό πίνακα, η οποία κ^θορίσθηκ-εμε την 
αριθ. 32/85 απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου Λαρίσης έχει 
•παρακατατεθεί στο Ταμείο Πάραχιχταθηκών και Δανείων 
Γραφείο Παρακαταθηκών Ελασσόνος Ν. Λαρίσης., 

Σχετικά έχει εκ.δοθεί το 4773/12.8.85 γραμμάτιο συστά- 
σεως παρακαταθήκης όρχ. (3.391.800) τριών εκατομμυρίων 
τριακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων οκτακόσιων. ' . 

Η αποζημίωση θα αποδοθεί στα πρόσωπα που θα αναγνω¬ 
ριστούν δικαιούχοι κ.ατά τη νόμιμη διαδικασία. . · . 

Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. ι 

Λάρισα, 20 Αυγούστου 1985 

Ο Νομάρχης 
Α. ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ 

Αριθ. 8015 ,(10)ι 

Βεβαίωση αυτόδιν.αίας ανακλήσεως της απαλ/σεως που κη¬ 
ρύχθηκε με την ΟΕ10018/23.8.79 (ΦΕΚ 526/1.10. 

"1979, τ. Δ') απόφαση Νομάρχου Λέσβου; 

.· Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ . - 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής 
• αποκεντρώσεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθίρου 1. παρ. 3 του ΝΐΔ., 797/ 
19711 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του άρθρου Ί τόυ Β.Δ. 139/71, ως. και 
τις όμοιες του άρθρου 111 παρ. 2, 3 κάι .4 του ΝΛ. 797/ 
1971. 

3. Την ύπ’ αριθ. 10018/23.8.79 (ΦΕΚ 526/1.10.79, τ. 
Δ') απόφασή μας περί αναγκαστικής, άπαλ/σεως κτημάτων 
εκτάσεως 1.610,12 τμ. στην περιοχή ((Κάστρο/» ■ Δ. Μαρί¬ 

νας Νήσ.ου Λήμνου για την κάλυψη στρατιωτικών αναγκών 
και με δμπάνες του Ταμείου Εθνικής Αμΰνής. 

# ·4: Το άπ’ .αριθ. Φ'. 913.3/18/13/7528/ΣΙ1020/23.7.85 
έγγραφο του Ταμείου Ε3νικής Αμύνής, βεβαιώνουμε: 

■ Ότι η απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την ,ΟΕ.10018/ 
23.8.79 απόφασή μας (ΦΕΚ 526/1.10.79, τ. Δ') .για στρα¬ 
τιωτικές ανάγκες στην περιοχή «Κάστρου» Δ. Μυρίνης Νή¬ 
σου Λήμνου Ν. Λέσβου, ανακλήθηκε αυτοδίκαια γιά ολόκλη¬ 
ρη την έκταση εμόαδού 1.610,1.2 τμ., η οποία φαίνεται με 
κλίμακα 1:500 στο από 6.4.1979 κτήμα το λογικό διάγραμ¬ 
μα (αιΐξ. αριθ. κτηματολ. .885Α) και στον αντίστοιχο κτη- 
ματολογικό πίνακα της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού 
(Τμήματος Ταχυμετρίας) πόυ έχουν θεωρηθεί από το Διοι¬ 
κητή της ίδιας Υπηρεσίας Ταξίαρχο Δημήτρίο Δημητριάδη, 
γιατί έληξε απράκτως η προθεσμία που προδλέπεται από το 
Νόμο ,για τον προσδιορισμό της προσωρινής ή. οριστικής, τι¬ 
μής μονάδος αποζημίώσεως, ως και η προθεσμίά που' προβλέ- 
πεται από το Νόμο για την εκ μέρους των ιδιοκτητών υπο¬ 
βολή υπευθύνων δηλώσεων ότι επιθυμούν τη διατήρηση της 
βερνήσεως. '.*·· 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί την Εφημερίδα της Κυ¬ 
βερνήσεως, 

’ Μυτιλήνη,.21 Αυγούστου 1985 

ΟΝομάρχής 
. ·τ .·· ΝΙΚΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ 

.;· · : ' ... ·- .. ·. ··..· : . ,·. 

Π ΟΛΕ 0Δ 0Μ ΙΑ 
Α Π Ο Φ ΑΧ Ε I Ε. 

Αριθ. 6341 (16) 

Εφαρμογή του άρθρου -1-του Ν; 653/1977 «περί υποχρεώ- 
σεως των παρόδιων ιδιοκτητών για τη διάνοιξη των 
επαρχιακών οδών ν.λπ. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:' ’ 

1. Το Ν. 653/1977 «πρ.ρί ύποχρεΙώσεως των παρόδιων 
ιδιοκτητών για τη διάνοιξη (Εθνικών Επαρχιακών και Κοι¬ 
νοτικών οδών». 

.. 2. Το Π.Δ. 929/1929 ως..και το Ν.. 960/21.8.1979 
κ.αι ιδιαίτερα την παρ. 4.του άρθρου .9 δια των οποίων, τέ¬ 
θηκαν σε εφαρμογή νέες διατάξεις απαλλοτριώσεων μέ επι¬ 
βάρυνση των παρόδιων ιδιοκτητών για τις περιπτώσεις Εθνι¬ 

κών Οδών (νέες διανοίξεις— βελτιώσεις). 

3. Την ανάγκη καθορισμού των περιπτώσεων εφαρμογής 
του άρθρου ·ί του Ν. ,653/1977 σέ. οδούς που προδλέπεται 
η εκτέλεση εργασιών βελτιώσεως, και αφού λάβαμε υπόψη 
τη μελέτη της οδού «Ελλοπίας — Λεύκτρων» Νομού Βοιω¬ 
τίας και το κτηματολόγιο της. ανωτέρω, μελέτης, αποφασί- 
ζοομε: 

Ορίζουμε την περιοχή που φαίνέτα στον κμτμάτολόγικό 
πίνακα και διάγραμμά της μελέτης της οδού «Ελλοπίας — 
Λεύκτρων» για την οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
άρθρου 1 του Ν. 653/1977.' 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα - της Κυ- 
βερνήπεως. 

Λειβαδιάς 21 Αυγούστου 1985 

Η Νομάρχης 
X. XΑΡΙΣΙΟΥ 

• Αριθ. 1901 - -. (17) 

—1-*-  

Απόρριψη πρότασης τροποποίησης ρυμοτσμίκΐύ σχεδίου του 
οικισμού Κωνσταντία, Ν. Π ελλάς. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 

Έχοντας υπόψη: "· 

1. Τις διατάξεις του από 17.7.1923 Ν. Δ/τος «περί 
σχεδίων πόλεων κλπ.». όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώ¬ 
θηκαν μεταγενέστερα. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/11985. )«Κυ6έρνηίση και 
[Κυβερνητικά όργανα» και ειδικότερα τά άρθρα 24 και 27' 

αυτού. . ·' „ 
3. Τις διατάξεις τόιί Ν.Δ". 8/1973 «περί Γενικού Οικοδο¬ 

μικού Κανονισμού». · ■ 

4. Τις διατάξεις του Ν. 11337/1983 «επέκταση των πίγ 
λεοδομικών σχεδίων,· οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθ¬ 
μίσεις» και ειδικώτεράτο άρθρο"38 αύτοό.ί' , 

5. Τις διατάζεις του από 2.4.85 (ΦΕΚ 22δ/Δ/85)' Προ¬ 
εδρικού Δ/τος «μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες.για 
τη/, έγκριση κα( τροποποίησ;η_ ρυμοτομικών* σχεδίων^ καθώς 
καί ορών και'πέρ(ορισμών δόμησης αγροτικών οικισμών». . . 
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.6. Το ρυμοτομικό διάγραμμα Κωνσταντίας που εγκρύδηκε 
με την οριστική διανομή του έτους 1975 οπτό το Υπουργείο 
Γεωργίας όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 

7. Την απόφαση του κο!νοτ·.κοΰ συμβουλίου Κωνσταντίας 
με αριθ. 39/84 για τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του άλ¬ 
σους στο Ο.Τ. 19 και την παραχώρησή του σε ιδιώτη. 

(8· Την πράξη γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου Χωροτα¬ 
ξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού με αρ. 69/ 
1985 με την οποία απορρίπτεται η παραπάνω πρόταση του 
Κοινοτικού Συμβουλίου για τους λόγους που αναφέρονται σ’ 
αυτήν, αποφασίζουμε: 

Απορρίπτουμε την πρόταση τροποποίησης του ρυμοτομικού 
σχεδίου Κωνσταντίας στο Ο.Τ.19 για τους λόγους που ανα- 
φέροντα» στην πράξη γνωμοδότησης του Συμβουλίου Χωροτα¬ 
ξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος με αρι·3. 69/1985. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

Έδεσσα, 20 Αυγούστοο 1985 

Ο Αναπληρωτής Νομάρχης 
Διευθυντής Εσωτερικών 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΓΔΗΣ 




