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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Αριθ. Δ12Α/Φ18ΑΧΑΪΑ/ο/7659 (1)
Ειδοποίηση παρακατάθεσης δικαστικών εξόδων για 

αποζημίωση ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί με 
την υπ’ αριθ. 1009486/644/0010/8−2−2008 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλο−
ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 71/
25−2−2008 τΑΑΠΘ) για τη κατασκευή του οδικού άξονα 
Ελευσίνα − Πάτρα − Πύργος − Τσακώνα στο τμήμα Κό−
ρινθος−Πάτρα στο υποτμήμα Δ.Δ. Καμάρων και Ζήρειας 
του Δ. Εριναίου ΧΘ 97+100÷109+100 στο Ν. Αχαΐας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 

17/τ.Α΄/2001) «Κώδικας Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 69/1988 «Περί Οργανι−

σμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 
28/τ.A΄/16−2−1988).

3 Τις Διατάξεις του ΠΔ 189/2009 «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/
τΑ/5−11−2009).
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4. Την υπ’ αριθ. 35789/5795/28−7−2011 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων στον 
Υφυπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Ιωάννη 
Μαγκριώτη» (ΦΕΚ 1778/5−8−2011/22−12−2009 τ.Β΄).

5. Την υπ’ αριθ. 1009486/644/0010/8−2−2008 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 71/25−2−2008 
τ.ΑΑΠΘ).

6. Την υπ’ αριθ. Δ17α/10/122/Φ.2.2.1/17−8−2011, (ΦΕΚ 1841/ 
19−8−2011 τ.Β΄) απόφαση μεταβίβασης Δικαιώματος υπο−
γραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα 
και στους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων και των 
Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

7. Το άρθρο 31 του Ν. 3130 /2003−(ΦΕΚ 76/28−3−03) τ.Α΄ 
«Περί δικαστικών εξόδων».

8. Τον πίνακα παρακατάθεσης των αποζημιώσεων 
κατά ιδιοκτησία με ημερομηνία 18−5−2011 ο οποίος 
συντάχθηκε σε εφαρμογή των αποφάσεων υπ’ αριθ. 
276/2009, και 28/2010 για ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν 
για την για τη κατασκευή του οδικού άξονα Ελευσίνα−
Πάτρα−Πύργος−Τσακώνα στο τμήμα Κόρινθος −Πάτρα 
στο υποτμήμα Δ.Δ. Καμάρων και Ζήρειας του Δ. Εριναί−
ου ΧΘ 97+100÷109+100 στο Ν. Αχαΐας, ειδοποιούμε:

εμπράγματα δικαιώματα στα παραπάνω ακίνητα, ότι τα 
έξοδά τους έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων Αθηνών υπέρ του οικείου Δικηγορικού Συλλό−
γου Αιγίου με την έκδοση του Γραμματίου παρακαταθήκης 
No 13883/19−9−2011 για συνολικό ποσό 848,20 €.

Η παρακατάθεση της αποζημίωσης έγινε υπέρ του δικη−
γορικού συλλόγου Αιγίου, και θα καταβληθεί στους πλη−
ρεξούσιους δικηγόρους των ιδιοκτητών των ακινήτων.

Η ειδοποίηση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2011

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Τμηματάρχης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΗΣ
F

    Αριθ. Δ12α/Φ.39α/οικ.7682 (2)
Ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης δικηγορικής 

αμοιβής και εξόδων για ακίνητα, που έχουν απαλλο−
τριωθεί με την υπ’ αριθ. 1003072/287/Δ0010/08−02−2005
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πε−
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 
191/18−02−2005 τ.Δ΄) για την: α) Κατασκευή Ε.Ο. Σχημα−
ταρίου − Χαλκίδας από χ.θ. 2+933,50 έως χ.θ. 7+884,00 
στην περιοχή του Δήμου Αυλίδας στο Ν. Ευβοίας και 
β) για τη βελτίωση −διαπλάτυνση της Ε.Ο. Σχηματα−
ρίου − Χαλκίδας στο τμήμα: από Ε.Ο. Αθηνών − Λα−
μίας έως χ.θ. 2+933,50 στους Δήμους Σχηματαρίου 
Βοιωτίας και Αυλίδας Εύβοιας και στο τμήμα από 
χ.θ. 7+884,00 έως Υψηλή Γέφυρα στο Δήμο Αυλίδας 
στο Ν. Ευβοίας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν. 2882/2001 

(ΦΕΚ 17 τ.Α΄/2001) «Κώδικας Αναγκαστικών απαλλοτρι−
ώσεων».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 69/1988 «Περί Οργανισμού 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 28/
τ.Α΄/16−2−1988).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 
Α΄/5−11−2009).

4. Την υπ’ αριθ. 35789/5795/28−7−2011 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 
Ιωάννη Μαγκριώτη» (ΦΕΚ 1778/5−8−2011 τ.Β΄.).

5. Την εξουσιοδοτική απόφαση Δ17α/10/122/Φ.2.2.1/
17.08.2011(ΦΕΚ 1841/19−8−2011 τ.Β΄) Μεταβίβαση Δικαιώ−
ματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό 
Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Δ/νσεων και 
των Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

6. Την υπ’ αριθ. 1121999/8388/0010/22−1−2008 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 445/4−2−2008 
τ’ ΑΑ& ΠΘ).

7. Το άρθρο 31 του Ν. 3130/2009 − ΦΕΚ 76/28−03−2003 
τ.Α΄ «Περί δικαστικών εξόδων».

8. Τον πίνακα παρακατάθεσης των αποζημιώσεων 
κατά ιδιοκτησία με ημερομηνία 22−3−2011, όπως έχει 
συνταχθεί σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 6102/2010 από−
φασης Εφετείου Αθηνών, ειδοποιούμε:

τους δικηγόρους που παραστάθηκαν υπέρ των προ−
σώπων που έχουν ή αξιώνουν εμπράγματα δικαιώματα 
στα ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί με την απόφαση 
που αναφέρεται στο θέμα ότι, τα έξοδά τους έχουν 
κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
Αθηνών με την έκδοση του γραμματίου παρακαταθήκης 
13907/26−9−2011 συνολικού ποσού 2.807,62 €.

Η παρακατάθεση της αποζημίωσης έγινε υπέρ του δι−
κηγορικού συλλόγου Αθήνας και θα καταβληθεί στους 
πληρεξούσιος δικηγόρους των ιδιοκτητών των ακινήτων.

Η ειδοποίηση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2011

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Τμηματάρχης

Π. ΚΟΥΡΗΣ
F

   Αριθ. Δ12Α/Φ18ΑΧΑΪΑ/ο/7658 (3)
 Ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων 

που έχουν απαλλοτριωθεί με την υπ’ αριθ. 1009486/ 
644/0010/8−2−2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Οι−
κονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη−
μοσίων Έργων (ΦΕΚ 71/25−2−2008 τ.ΑΑΠΘ) για τη 
κατασκευή του οδικού άξονα Ελευσίνα−Πάτρα−Πύρ−
γος−Τσακώνα στο τμήμα Κόρινθος − Πάτρα στο υπο−
τμήμα Δ.Δ. Καμάρων και Ζήρειας του Δ. Εριναίου ΧΘ 
97+100÷109+100 στο Ν. Αχαΐας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν. 2882/2001 

(ΦΕΚ 17 τ.Α΄/2001) «Κώδικας Αναγκαστικών απαλλοτρι−
ώσεων».
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2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 69/1988 «Περί Οργανισμού 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 28/
τ.Α΄/16−2−1988).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 
Α/5−11−2009).

4. Την υπ’ αριθ. 35789/5795/28−7−2011 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων στον 
Υφυπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Ιωάννη 
Μαγκριώτη» (ΦΕΚ 1778/5−8−2011/22−12−2009 τ.Β΄).

5. Την υπ’ αριθ. 1009486/644/0010/8−2−2008 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 71/25−2−2008 
τ.ΑΑΠΘ).

6. Την υπ’ αριθ. Δ17α/10/122/Φ.2.2.1/17−8−2011, (ΦΕΚ 1841/ 
19−8−2011 τ.Β΄) απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπο−
γραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα 
και στους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων και των 
Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

7. Τον πίνακα παρακατάθεσης των αποζημιώσεων 
κατά ιδιοκτησία με ημερομηνία 18−5−2011, όπως έχει συ−
νταχθεί σε εφαρμογή των υπ’ αριθ. 276/2009 και 28/2010 
αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, 
ειδοποιούμε:

τα πρόσωπα που έχουν ή αξιώνουν εμπράγματα δι−
καιώματα στα ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί με 
την απόφαση που αναφέρεται στο θέμα ότι, η αποζη−
μίωση των εκτάσεων και των επικειμένων τους όπως 
σημειώνονται στα σχετικά κτηματολόγια, έχει κατατεθεί 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών με 
την έκδοση του γραμματίου παρακαταθήκης No 13882/
19−9−2011 συνολικού ποσού 42.409,60 €.

Η αποζημίωση έχει κατατεθεί υπέρ των φερομένων 
ως ιδιοκτητών και θα καταβληθεί στους δικαιούχους 
σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις.

Η ειδοποίηση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2011

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Τμηματάρχης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΗΣ
F

   Αριθ. Δ12α/Μ1035/ο/7677 (4)
 Ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημιώσεων ακινήτων 

που έχουν απαλλοτριωθεί με την κοινή υπουργική 
απόφαση 1078361/4744/0010/7−7−1994, ΦΕΚ: 695/1994 
τ. Δ΄., για τη βελτίωση της Ε.Ο. No 1 στο τμήμα Πλα−
ταμώνας−Κατερίνη, Διασταύρωση Σκοτίνας − Λιτό−
χωρου (χ.θ. 0+000 − χ.θ. 15+714,27).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν. 2882/01 ΦΕΚ 

17Α΄/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 69/88 «Περί Οργανισμού 

της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 28 
Α΄/16−2−1988).

3. Τις διατάξεις του άρθρ. 6 παράγρ. 2 του Π.Δ. 189/2009 
(ΦΕΚ 221 Α΄5−11−2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων».

4. Την υπ’ αριθ. οικ. 35789/5795/28−7−2011 απόφα−
ση Πρωθυπουργού και Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων Ιωάννη Μαγκριώτη» (ΦΕΚ: 1778/ 
5−8−2011 τ.Β΄)

5. Την υπ’ αριθ. Δ17α/10/122/Φ.2.2.1./17−8−2011 απόφα−
ση με θέμα «Μεταβίβαση Δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα και στους 
Προϊσταμένους των Δ/νσεων και των Τμημάτων της 
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων» (ΦΕΚ: 1841/19−8−2011 τ.Β΄).

6. Την κοινή υπουργική απόφαση 1078361/4744/0010/
7−7−1994, ΦΕΚ: 695/1994 τ.Δ΄.

7. Τον πίνακα παρακατάθεσης των αποζημιώσεων 
κατά ιδιοκτησία, με ημερομηνία 12−4−2011, όπως έχει 
συνταχθεί σε εκτέλεση της με αρ. 118/1996 από−
φασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, 
ειδοποιούμε:

τα πρόσωπα που έχουν ή αξιώνουν εμπράγματα δικαι−
ώματα στα ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί με την 
απόφαση που αναφέρεται στο θέμα ότι, η αποζημίωση 
των εκτάσεων και των επικειμένων τους, όπως σημειώ−
νονται στα σχετικά κτηματολόγια, έχει κατατεθεί στο 
Γραφείο Παρακαταθηκών και Δανείων Β΄ Δ.Ο.Υ. Κατε−
ρίνης, με την έκδοση του γραμματίου παρακαταθήκης 
No: 24035/16−9−2011 συνολικού ποσού 5.764,06 €.

Η αποζημίωση έχει κατατεθεί υπέρ των φερομένων ως 
ιδιοκτητών κατά τις ενδείξεις των σχετικών κτηματολο−
γίων σε συνδυασμό με τις ενδείξεις της καθοριστικής 
των αποζημιώσεων απόφασης και θα καταβληθεί στα 
πρόσωπα που θα αναγνωριστούν δικαιούχοι με από−
φαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας 
των ακινήτων.

Η ειδοποίηση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2011

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Τμηματάρχης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΗΣ
F

    Αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΑΠ/Φ.446/93543/1505 (5)
Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημίωσης από αναγκα−

στική απαλλοτρίωση ακινήτου για αρχ/κούς σκοπούς 
στις Αχαρνές Ν. Αττικής (οδ. Σαλαμίνος 21, ΟΤ 66).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπ’ όψη:
1. Το άρθρο 7 της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΕΣ/89348/

19−09−2008 αποφάσεως Υπουργού Πολιτισμού «Μετα−
βίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού 
«στους Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικών Δι−
ευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ», ( ΦΕΚ 2032/τΒ/2−10−2008).

2. Το Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού» (ΦΕΚ 146/Α/13−6−2003) και το ΠΔ 186/2009 «Συγ−
χώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής 
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/τ.Α΄/7−10−2009).
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3. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν.2882/2001 
«Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» (ΦΕΚ 17/
τ.Α΄/6−2−2001) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
18 παρ. 1 του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28−6−2002) «Για την 
προστασία των αρχ/των και της εν γένει πολιτιστικής 
κληρονομιάς» πληροφορούμε όσους:

α) Έχουν δικαιώματα κυριότητας ή άλλα εμπράγ−
ματα δικαιώματα στο ακίνητο που απαλλοτριώθηκε 
δυνάμει της αριθ. 1121645/8149/Δ0010/22−12−2008 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 616/τ.ΑΑΠ/31−12−2008) για 
αρχαιολογικούς σκοπούς στις Αχαρνές Ν. Αττικής (οδ. 
Σαλαμίνος 21, ΟΤ 66), φερομένης ιδιοκτησίας Κων/νου 
Τριβέλλα.

β) Έχουν εγγράψει υποθήκη ή έχουν επιβάλει κατάσχε−
ση ή με οποιοδήποτε τρόπο διεκδικούν το ακίνητο που 
απαλλοτριώθηκε ότι η αποζημίωση που καθόρισε το Μο−
νομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την απόφαση του αριθ. 
412/2010 για το ακίνητο και για τα υπερκείμενα αυτού 
όπως αυτά φαίνονται στο κτηματολογικό διάγραμμα 
που συνοδεύει την απόφαση απαλλοτρίωσης και στο 
σχετικό κτηματολογικό πίνακα έχει κατατεθεί στο Τα−
μείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία) 
και έχουν εκδοθεί γραμμάτια συστάσεως παρακατα−
θήκης αριθ. 13919 και 13917/3−10−2011 για 457.950,00 €
και 14.068,50 € αντίστοιχα.

Η αποζημίωση αυτή είναι αποδοτέα στους δικαιούχους 
που θα αναγνωρισθούν σύμφωνα με το Νόμο.

Η Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχ/των πα−
ρακαλείται να ειδοποιήσει εγγράφως τους φερόμενους 
ιδιοκτήτες όπως εντός (10) ημερών από την λήψη της 
ειδοποιήσεως να προσέλθουν στα γραφεία της Εφορεί−
ας και να υπογράψουν με τον Προϊστάμενο ή τον νόμιμο 
αναπληρωτή του το σχετικό πρωτόκολλο παραδόσεως 
και παραλαβής του απαλλοτριωθέντος ακινήτου. Σε 
περίπτωση αρνήσεως των φερομένων ιδιοκτητών να 
παραδώσουν το απαλλοτριωθέν ακίνητο, να ενημερω−
θεί η Δ/νση Απαλλοτριώσεων προκειμένου να κινηθεί η 
νόμιμη διαδικασία αποδόσεως του ακινήτου.

Η ειδοποίηση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2011

Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος
ΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΟΣ

    Αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΑΠ./Φ.93−99/93369/1502 (6)
Ειδοποίηση για παρακατάθεση δικαστικών εξόδων από 

αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για αρχ/κούς 
σκοπούς στην Άμπελο Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπ’ όψη:
1. Το άρθρο 7 της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΕΣ/ 

89348/19−09−2008 αποφάσεως Υπουργού Πολιτισμού «Με−
ταβίβαση Δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» 
στους Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύν−
σεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρε−
σίας του ΥΠΠΟ», ( ΦΕΚ 2032/τΒ/2−10−2008).

2. Το Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού» (ΦΕΚ 146/Α/13−6−2003) και το ΠΔ 186/2009 «Συγ−
χώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής 
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/τ.Α΄/7−10−2009).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν.2882/2001 
«Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» (ΦΕΚ 17/
τ.Α΄/6−2−2001) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
18 παρ. 1 του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28−6−2002) «Για την 
προστασία των αρχ/των και της εν γένει πολιτιστικής 
κληρονομιάς» πληροφορούμε όσους:

 α) Έχουν δικαιώματα κυριότητας ή άλλα εμπράγματα 
δικαιώματα στα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν δυνάμει 
της αριθ. 1047882/4358/0010/22−6−2004 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 571/τ.Δ/1−7−2004) για αρχαιολογικούς 
σκοπούς στην Άμπελο Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας, φερομένης 
ιδιοκτησίας Ζαχ. Κτιστάκη, Κων/νου Καλαντζή κ.λπ.

β) Έχουν εγγράψει υποθήκη ή έχουν επιβάλει κατά−
σχεση ή με οποιοδήποτε τρόπο διεκδικούν το ακίνητο 
που απαλλοτριώθηκε ότι η αποζημίωση που καθόρισε 
το Εφετείο Πατρών με την απόφαση του αριθ. 342/2010 
για τα ακίνητα και για τα υπερκείμενα αυτού όπως 
αυτά φαίνονται στο κτηματολογικό διάγραμμα που 
συνοδεύει την απόφαση απαλλοτρίωσης και στο σχε−
τικό κτηματολογικό πίνακα έχει κατατεθεί στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία) και 
έχει εκδοθεί γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης 
αριθ. 13918/3−10−2011 για 2.040,00 ευρώ.

Η ειδοποίηση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2011

Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος
ΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΟΣ  
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