
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ    Αρ. Φύλλου 616
31 Δεκεμβρίου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τη διευθέτη−
ση του ρέματος Ερασείνου, από την εκβολή του στον 
όρμο Βραυρώνας μέχρι τη θέση φράγματος Ανάσχε−
σης, στο Δήμο Μαρκόπουλου του Ν. Αττικής. ............... 1

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατα−
σκευή του Άξονα Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) στο 
τμήμα από χ.θ. 103+837 − χ.θ. 110+861 στο Δήμο 
Εστιαιώτιδας του Νομού Τρικάλων. ............................... 2

Βεβαίωση της αυτοδίκαιης άρσης της αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 
701/28.7.1992 (ΦΕΚ 873/Δ΄/18.8.1992) απόφαση του 
Νομάρχη Δυτικής Αττικής. ..................................................... 3

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου στη Σαλαμίνα Ατ−
τικής, για αρχαιολογικούς − μουσειακούς σκοπούς. 4

Βεβαίωση της μερικής αυτοδίκαιης άρσης της ανα−
γκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 1139932/8456/0010/3.12.1993 (ΦΕΚ 
1515/Δ/24.12.1993) κοινή υπουργική απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού. .................... 5

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου στις Αχαρνές 
Αττικής, για αρχαιολογικούς σκοπούς. ....................... 6

Έγκριση μελέτης ανακατασκευής − αναμόρφωσης δια−
τηρητέου ογκομετρικού περιγράμματος (κατηγορί−
ας ΙΙΙ) ισόγειου κτίσματος επί της οδού Απ. Παύλου 
45 (Ο.Τ. 183) στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, φερο−
μένης ως ιδιοκτησίας Απόστολου Μιχαηλίδη. ........ 7

Τροποποίηση ρυμ. Σχεδίου 4η − 5η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη 
μεταξύ των Ο.Τ. Γ 531 − Γ 529. ............................................ 8 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 1123605/8294/0010 (1)
Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τη διευθέτη−

ση του ρέματος Ερασείνου, από την εκβολή του στον 
όρμο Βραυρώνας μέχρι τη θέση φράγματος Ανάσχε−
σης, στο Δήμο Μαρκόπουλου του Ν. Αττικής.

   ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/2001 τ. Α΄) 

«Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», 
όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του από 25.11.1929 δια−
τάγματος «περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής 
και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 653/1977 όπως 
συμπληρώθηκαν με τις 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. 929/1979.

4. Το υπ’ αριθμ. Δ.12/0/43643/8.10.2008 έγγραφο του 
ΥΠΕΧΩΔΕ μετά των συνημμένων του, από τα οποία 
προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί και οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 3 του ν. 2882/2001.

5. Την υπ’ αριθμ. οικ.129583/1.6.2007 απόφαση των 
Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ, και ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ σχετικά με την έγκριση 
των περιβαλλοντικών όρων.

6. Την υπ’ αριθμ. Δ12/οικ/43646/8.10.2008 Βεβαίωση 
κάλυψης δαπάνης του ΥΠΕΧΩΔΕ.

7. Την υπ’ αριθμ. Υ300/14.11.2007 (ΦΕΚ 2210/14.11.2007
τ. Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού ΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς.

8. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/ 
3.10.2007 τ.Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με 
ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας 
και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους 
δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα, ακινήτων για την δι−
ευθέτηση του ρέματος Ερασείνου, από την εκβολή του 
στον όρμο Βραυρώνας μέχρι τη θέση φράγματος Ανά−
σχεσης, έκτασης συνολικού εμβαδού 229.932,13 μ2 που 
βρίσκεται στο Νομό Αττικής και εικονίζεται με κλίμακα 
1:500 στα από 18.7.2008 ακριβή αντίγραφα και με αριθ. 
Σχεδίων (1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 
10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16, 16/16), κτηματολογικά 
διαγράμματα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα 
με Α/Α 2/3 της Γεν. Γραμματείας Δημ. Έργων − Δ/νση 
Απαλ/σεων και Τοπογραφήσεων, του Υπουργείου Περι−
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, τα οποία 
έχουν συνταχθεί από την Ανάδοχο Μελέτης ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Σύμβουλοι Μηχανικοί και έχουν θεωρηθεί 
από τον Προϊστάμενο της εν λόγω Δ/νσης Ι. Σαραντινό.
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Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαι−
ώματα κυριότητας οι: 1) Ορφανός Βασίλειος, 2) Κολιο−
βασίλης Δημήτριος, 3) Ορφανός Νικόλαος κ.λπ.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ και με δαπάνη του 
Δημοσίου που θα αντιμετωπισθεί με δαπάνες του προ−
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για έργα αρμοδιό−
τητας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, σε βάρος 
του έργου 2003ΣΕ06830007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2008

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 Α. ΜΠΕΖΑΣ Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 1121532/8157/0010 (2)
Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατα−

σκευή του Άξονα Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) στο τμή−
μα από χ.θ. 103+837 − χ.θ. 110+861 στο Δήμο Εστιαι−
ώτιδας του Νομού Τρικάλων.

   ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/2001 τ.Α΄) 

«Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» 
όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 3555/2007 (ΦΕΚ 81/16.4.2007 
τ.Α΄) «Κύρωση Σύμβασης παραχώρησης του Έργου της 
Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, 
Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου 
«Ιονία οδός» από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα 
(Α/Κ Μεταμόρφωσης) − Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συν−
δετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηματάρι − Χαλκίδα και 
λοιπές διατάξεις.

3. Τις διατάξεις του ν. 3597/2007 (ΦΕΚ 168/25.7.2007 
τ.Α΄) «Κύρωση Σύμβασης παραχώρησης του Έργου της 
Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, 
Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου 
Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) και ρύθμιση συναφών θεμά−
των».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του από 25.11.1929 δια−
τάγματος «περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής 
και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 653/1977 «περί υπο−
χρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών διά την διάνοιξη 
Εθνικών οδών κ.λπ.», όπως συμπληρώθηκαν με τις 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. 929/1979 καθώς και τις διατάξεις της 
παρ. 14 του άρθρου 4 του κεφ. Β΄ του ν. 2052/1992.

6. Την υπ’ αριθμ. 145521/18.11.2005 κοινή υπουργική από−
φαση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.

7. Την υπ’ αριθμ. Δ12α/Φ8/0/43346/3.10.2008 βεβαίωση 
κάλυψης δαπάνης.

8. Το υπ’ αριθμ. Δ12α/Φ8/0/43347/3.10.2008 έγγραφο 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και μετά των συνημμένων του από το 
οποίο προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις 

του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 σε συνδυασμό με τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 3555/2007.

9. Την υπ’ αριθμ. Υ3300/14.11.2007 (ΦΕΚ 2210/14.11.2007 
τ.Β’ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 
σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς.

10. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 
1948/3.10.2007 τ.Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχε−
τικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς, 
αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους 
δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή 
του Άξονα Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) στο τμήμα από 
χ.θ. 103+837 − χ.θ. 110+861 έκτασης συνολικού εμβαδού 
538.759,71 τ.μ. που βρίσκεται στο Δήμο Εστιαιώτιδας στο 
Νομό Τρικάλων και εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στα 
ακριβή αντίγραφα των από Ιουλίου 2007 (1η έκδοση), 
Οκτωβρίου 2007 (2η έκδοση) και με αριθμούς σχεδίων 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), κτηματολογικών διαγραμ−
μάτων και του αντίστοιχου κτηματολογικού πίνακα, της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, ΕΥΔΕ/ΟΑΠ, του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσί−
ων Έργων, τα οποία έχει συντάξει ο Δ. Τσιβίκης στις 
28.6.2007 και έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Διεύθυν−
σης Δ12 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ι. Σαραντινός, στη 1.10.2008.

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δι−
καιώματα κυριότητας οι: 1) Ιερός Ναός Αγ. Γεωργίου 
Γλινούς, 2) Μπανάσιου Ειρήνη, 3) Τσακνής Γεώργιος κ.λπ. 
Στην έκταση που απαλλοτριώνεται δεν περιλαμβάνο−
νται οι εκτάσεις εκείνες οι οποίες στα κτηματολογικά 
στοιχεία φέρονται ότι ανήκουν στο Δημόσιο. Η απαλ−
λοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου που θα αντι−
μετωπισθεί με δαπάνες του προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων για έργα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματεί−
ας Δημοσίων Έργων (αριθμός έργου (2006ΣΕ07130032), 
ΣΑΕ071/3 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 653/1977 
όπως ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2008

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 Α. ΜΠΕΖΑΣ Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 1121648/8148/Δ0010 (3)
Βεβαίωση της αυτοδίκαιης άρσης της αναγκαστικής 

απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 
701/28.7.1992 (ΦΕΚ 873/Δ΄/18.8.1992) απόφαση του Νο−
μάρχη Δυτικής Αττικής.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.δ. 797/1971 

σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 29 του ν. 2882/2001 
«Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων».

2. Την υπ’ αριθμ. 701/28.7.1992 (ΦΕΚ 873/Δ/18.8.1992) 
απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής με την οποία 
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κηρύχτηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση, συνολικής 
εκτάσεως 1.790 τ.μ., για αρχαιολογικούς σκοπούς στην 
Αιγόσθενα Αττικής.

3. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΠΑΛΛ/Φ. 177/96789/1084/9.10.2008 
έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού με το οποίο προ−
τείνεται η βεβαίωση της αυτοδίκαιης άρσης της παρα−
πάνω απαλλοτρίωσης.

4. Το γεγονός ότι δεν καθορίστηκε προσωρινή ή ορι−
στική αποζημίωση εντός οκταετίας από την κήρυξη της 
απαλλοτρίωσης.

5. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ.252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/
Β/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών, βεβαιώνουμε:

Την αυτοδίκαιη άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίω−
σης που κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 701/28.7.1992 (ΦΕΚ 
873/Δ/18.8.1992) απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής 
για αρχαιολογικούς σκοπούς στην Αιγόσθενα Αττικής, 
συνολικής εκτάσεως 1.790 τ.μ. η οποία εμφανίζεται υπό 
κλίμακα 1:500 και με στοιχεία (78, 99, 222, 263, 267, 287, 
289, 369) στα από 9.2.1982 και υπ’ αριθμ. 859,1476 και 
1477 κτηματολογικά διαγράμματα και στον αντίστοι−
χο κτηματολογικό πίνακα της Δ/νσης Αρχαιοτήτων και 
Αναστηλώσεως του Υπουργείου Πολιτισμού, που έχουν 
συντάξει οι μηχανικοί Α. Πορτελάνος και Μ. Μαυραϊδής 
και έχει θεωρήσει ο Προϊστάμενος Αποτυπώσεων και 
Συντηρήσεως Κτιρίων του Τ.Α.Π.Α. Μ. Μαυραϊδής στις 
10.2.1989, γιατί δεν καθορίστηκε προσωρινή ή οριστική 
αποζημίωση εντός οκταετίας από την κήρυξη της απαλ−
λοτρίωσης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

F
    Αριθμ. 1121650/8146/Δ0010 (4)
Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου στη Σαλαμίνα Ατ−

τικής, για αρχαιολογικούς − μουσειακούς σκοπούς.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) «Κώ−

δικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως 
ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) 
«Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως ισχύει.

3. Το από 14.3.2007 απόσπασμα της 1/9.1.2007 Συνεδρί−
ασης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (θέμα 
2°), στην οποία κρίθηκε αναγκαία η εν λόγω απαλλο−
τρίωση.

4. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΠΑΛΛ./Φ.444/88370/604/18.9.2008 
έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, με το οποίο προτεί−
νεται η κήρυξη της συγκεκριμένης απαλλοτρίωσης και τα 
συνημμένα του από τα οποία προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί 
και οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν. 2882/2001.

5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΠΑΛΛ/Φ.444/948/18.9.2008 βε−
βαίωση κάλυψης δαπάνης του ίδιου Υπουργείου.

6. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ.252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β/ 
3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας και 
Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε για λόγους δημόσιας ωφέλειας και 
ειδικότερα για τις ανάγκες του νέου Αρχαιολογικού 
Μουσείου Σαλαμίνας, την αναγκαστική απαλλοτρίωση 
ακινήτου εμβαδού 85,82 τ.μ. που βρίσκεται στην πόλη 
της Σαλαμίνας Πειραιώς Νομού Αττικής, επί της οδού 
Πολυχρόνη Λεμπέση 42 (Ο.Τ.17) και εμφανίζεται με στοι−
χεία Α−Β−Γ−Δ−Α στο από Ιουνίου 2008 και υπό κλίμακα 
1:100 κτηματολογικό διάγραμμα − πίνακα του Τ.Α.Π.Α. (αρ.
σχεδίου 3349) που συνέταξαν οι Π. Κόνης, Στ. Κλωνιζάκη 
και Μ. Γιοχαλά και θεώρησε ο Προϊστ/νος της Δ/νσης 
Αποτυπώσεων και Συντηρήσεως Κτιρίων του Τ.Α.Π.Α. 
Μιχ. Μαυραϊδής στις 17.6.2008.

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλει δικαί−
ωμα κυριότητας ο Γεώργιος Μπακαούκας.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» Κωδ. Έργου 2006ΣΕ01430080 «Έκ−
θεση Μουσείου Σαλαμίνας (Απαλλοτριώσεις)», το οποίο 
εντάχθηκε στο Π.Δ.Ε. 2008 με τη Συλλογική Απόφαση 
Ε0143/ΤΡΟΠ.0/18.6.2008 του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

F

    Αριθμ. 1121642/8150/Δ0010 (5)
Βεβαίωση της μερικής αυτοδίκαιης άρσης της ανα−

γκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 1139932/8456/0010/3.12.1993 (ΦΕΚ 1515/
Δ/24.12.1993) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομικών και Πολιτισμού.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 και 3 του ν. 2882/2001 

«Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων».
2. Την υπ’ αριθμ. 1139932/8456/0010/3.12.1993 (ΦΕΚ 1515/

Δ/24.12.1993) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Πολιτισμού με την οποία κηρύχτη−
κε αναγκαστική απαλλοτρίωση συνολικής εκτάσεως 
6.006,53 τ.μ. για την ανέγερση του αρχαιολογικού μου−
σείου Πέλλας.

3. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΠΑΛΛ/Φ.39/117014/912/10.12.2007 
έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, με το οποίο προ−
τείνεται η βεβαίωση της αυτοδίκαιης άρσης της παρα−
πάνω απαλλοτρίωσης ως προς τις ιδιοκτησίες αρ. 540 
και αρ. 546 του κτηματολογικού της πίνακα.

4. Το γεγονός ότι η απαλλοτρίωση δεν συντελέστηκε 
εμπρόθεσμα ως προς τις συγκεκριμένες ιδιοκτησίες.
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5. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ.252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β/ 
3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών, βεβαιώνουμε:

Την αυτοδίκαιη μερική άρση της αναγκαστικής απαλ−
λοτρίωσης που κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 1139932/8456/ 
0010/3.12.1993 (ΦΕΚ 1515/Δ/24.12.1993) κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού 
για την ανέγερση του αρχαιολογικού μουσείου Πέλλας 
στην Αρχαία Πέλλα, ως προς τις ιδιοκτησίες αρ. 540 
και αρ. 546 του κτηματολογικού της πίνακα, εκτάσεως 
3.600 τ.μ. και 293,93 τ.μ. αντίστοιχα, όπως αυτές εμφα−
νίζονται υπό κλίμακα 1:500 και με στοιχεία Ν−Μ−Κ−Ο−Ξ−Ν 
και Μ−Η−Θ−Λ−Μ στο από 27.1.1988 και υπ’ αριθμ. Α/Α 2114 
κτηματολογικό διάγραμμα − πίνακα του Τ.Α.Π.Α που έχει 
συντάξει ο Θ. Καλαμπάκος και έχει θεωρήσει η Προϊστα−
μένη Αποτυπώσεων και Συντηρήσεως Κτιρίων του ίδιου 
Ταμείου Ιφιγένεια Γεωργοπούλου Ντ’Αμίκο στις 14.6.1994, 
γιατί η απαλλοτρίωση δεν συντελέστηκε εμπρόθεσμα 
ως προς τις συγκεκριμένες ιδιοκτησίες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

F
    Αριθμ. 1121645/8149/Δ0010 (6)
Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου στις Αχαρνές 

Αττικής, για αρχαιολογικούς σκοπούς.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) «Κώ−

δικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως 
ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) 
«Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως ισχύει.

3. Το από 3.11.2008 απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 
12/27.3.2007 Συνεδρίασης του Κεντρικού Αρχαιολογικού 
Συμβουλίου (θέμα 15°), στην οποία κρίθηκε αναγκαία η 
εν λόγω απαλλοτρίωση.

4. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΠΑΛΛ./Φ.446/103787/762πε/ 
10.10.2008 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού με το 
οποίο προτείνεται η κήρυξη της συγκεκριμένης απαλλο−
τρίωσης και τα συνημμένα του από τα οποία προκύπτει 
ότι έχουν τηρηθεί και οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 
του ν. 2882/2001.

5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΠΑΛΛ/Φ.446/1114/14.10.2008 
βεβαίωση κάλυψης δαπάνης του ίδιου Υπουργείου.

6. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ.252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β/ 
3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας και 
Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ει−
δικότερα για την προστασία, συντήρηση και ανάδειξη 
του αρχαίου θεάτρου των Αχαρνών, την αναγκαστική 

απαλλοτρίωση ακινήτου εμβαδού 457,95 τ.μ. που βρί−
σκεται στο Δήμο Αχαρνών Νομού Αττικής, επί της οδού 
Σαλαμίνος αρ.21 (Ο.Τ.66) και εμφανίζεται υπό κλίμακα 
1:200 και με στοιχεία Α−Β−Γ−Δ−Ε−Ζ−Α στο από Μαΐου 
2007 κτηματολογικό διάγραμμα − πίνακα του Τ.Α.Π.Α. 
(αρ.σχεδίου 3336) που συνέταξε η Μαρία Παυλοπούλου 
και θεώρησε ο Προϊστ/νος της Δ/νσης Αποτυπώσεων 
και Συντηρήσεως Κτιρίων του Τ.Α.Π.Α. Μιχ. Μαυραϊδής 
στις 29.10.2008.

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλει δικαί−
ωμα κυριότητας ο Κων/νος Τριβέλλας.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Ελληνικού Δη−
μοσίου και θα βαρύνει το Τ.Α.Π.Α. (ΚΑΕ 9719α).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

F
    Αριθμ. 12050 (7)
Έγκριση μελέτης ανακατασκευής − αναμόρφωσης δια−

τηρητέου ογκομετρικού περιγράμματος (κατηγορίας 
ΙΙΙ) ισόγειου κτίσματος επί της οδού Απ. Παύλου 45 
(Ο.Τ. 183) στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, φερομένης 
ως ιδιοκτησίας Απόστολου Μιχαηλίδη.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• Του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210Α΄) «Γενικός Οικοδομι−

κός Κανονισμός» και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού, 
όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 1772/1988 
(ΦΕΚ 69Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 
2831/2000 (ΦΕΚ 140Α΄) «Τροποποίηση των διατάξεων 
του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και 
άλλες πολεοδομικές διατάξεις».

• Του π.δ. 358/1986 (ΦΕΚ 158Α΄) «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας» και ειδικότερα του 
άρθρου 2 παρ. δ (αα), που αναφέρονται στο χαρακτη−
ρισμό κτιρίων ως διατηρητέων ή οικισμών ή τμημάτων 
αυτών ως παραδοσιακών.

• Του π.δ. 167/2005 (ΦΕΚ 220Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης».

• Του π.δ. 63/21.4.2005 (ΦΕΚ 98Α/22.4.2005) «Κωδικο−
ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ−
βερνητικά Όργανα».

2. Την υπ’ αριθμ. Υ. 704/19.8.1988 (ΦΕΚ 575Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού, για τη μετονομασία του Υπουργείου 
Βόρειας Ελλάδας σε Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.

3. Την υπ’ αριθμ. 301/15.1.2007 (ΦΕΚ 80/Β’/2007) κοι−
νή υπουργική απόφαση «Συγκρότηση ενιαίου διοικητι−
κού τομέα και σύσταση θέσης ειδικού γραμματέα στο 
Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης».

4. Την υπ’ αριθμ. 8019/29.11.1999 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 900/Δ΄/15.12.1999), «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων 
κτιρίων, αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών στοιχείων 
του παραδοσιακού οικισμού της Άνω Πόλης της Θεσσα−
λονίκης και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών 
δόμησης, κανονισμός προστασίας και χρήσεις των κτι−
ρίων αυτών».
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5. Το υπ’ αριθμ. 1064/26.3.2007 έγγραφο της 9ης Εφο−
ρείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης.

6. Τα πρακτικά της 20ης συνεδρίασης της δευτεροβάθ−
μιας Ε.Π.Α.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας (9720/29.9.2006).

7. Την θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροτα−
ξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) του Υ.ΜΑ.Θ., 
(πρακτικό 7/9.9.2008).

8. Την υπ’ αριθμ. 40382/14.10.2008 απάντηση του Τμή−
ματος Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
σύμφωνα με την οποία, για το συγκεκριμένο ακίνητο δεν 
έχει εκδοθεί τίτλος Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την μελέτη ανακατασκευής − αναμόρ−
φωσης διατηρητέου ογκομετρικού περιγράμματος (κα−
τηγορίας ΙΙΙ) ισόγειου κτίσματος, στην Οδό Απ. Παύλου 
45 (Ο.Τ. 183) στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, φερόμενου 
ως ιδιοκτησίας Απόστολου Μιχαηλίδη, και καθορίζουμε 
συμπληρωματικούς όρους και περιορισμούς δόμησης 
για το συγκεκριμένο κτίσμα, σύμφωνα με τους οποίους 
επιτρέπονται:

α) η ανακατασκευή του κυρίως όγκου του κτίσματος 
και της μεταγενέστερης προσθήκης σε αυτόν, με την 
προσθήκη κατ’ επέκταση του ισογείου, όπως φαίνεται 
στο διαγραμμισμένο τμήμα του επισυναπτόμενου σκα−
ριφήματος.

β) η προσθήκη υπόγειων αποθηκευτικών χώρων, στο 
νέο περίγραμμα του ισογείου,

γ) η δημιουργία ακάλυπτου χώρου σε επαφή με την 
βορειοδυτική πλευρά του οικοπέδου, με διάσπαση του 

όγκου της στέγης στην οποία θα διατηρηθούν όσα από 
τα βυζαντινά κεραμίδια είναι δυνατόν,

δ) εσωτερικές διαρρυθμίσεις που εξυπηρετούν τις 
νέες ανάγκες των ιδιοκτητών, όπως αυτές φαίνονται 
στα θεωρημένα σχέδια της μελέτης,

β) η αναμόρφωση των ανοιγμάτων των όψεων, με 
κουφώματα ξύλινα παραδοσιακής μορφολόγησης, τα 
οποία συμβάλουν στην αισθητική βελτίωσή τους και 
στην εισαγωγή περισσότερου φωτός στο εσωτερικό 
του κτιρίου.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ 
αριθμ. 8019/29.11.1999 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 900/
Δ΄/15.12.1999) χαρακτηρισμού του κτιρίου.

3. Κατά της αποφάσεως αυτής μπορεί να ασκηθεί το 
ένδικο μέσο της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 46 του π.δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση Διατάξεων 
νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας».

4. Κάλυψη δαπάνης: Από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του οικείου 
Ο.Τ.Α.

5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Θεσσαλονίκη, 2 Δεκεμβρίου 2008 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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    Aριθμ. 8607/758/2008 (8)
Τροποποίηση ρυμ. Σχεδίου 4η − 5η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη 

μεταξύ των Ο.Τ. Γ 531 − Γ 529.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του από 17.7.1923 ν.δ. «περί σχεδίων 

πόλεων και κωμών του Κράτους» όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

2. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 «Ίδρυση Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, Τροποποίηση διατάξεων για την Πρω−
τοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 90/τ.Α/13.6.1994) και τις όμοιες του 
ν. 2240/1994 «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρ−
χιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 153/
Α/16.9.1994) με τις οποίες ιδρύθηκαν οι Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις.

3. Του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας 
των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατ. 
Αττικής (Φ.Ε.Κ. 1068/τ.Β΄/28.7.2005).

4. Τις διατάξεις του α.ν. 314/1968, όπως τροποποιήθη−
καν και συμπληρώθηκαν με το ν.δ. 1018/1971.

5. Την υπ’ αριθμ. 39/2008 απόφαση του Δ. Συμβουλίου 
Μαρκοπούλου.

6. Το πρακτικό 7 της 8ης Συνεδρίας της 28.7.2008 του 
ΣΧΟΠΝΑΑ.

7. Τις διατάξεις του ν. 3044/2002 (Φ.Ε.Κ. 197 Α/27.8.2002) 
άρθρο 10, παρ. 1 και 4.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 
98Α/2005, «κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα») και το γεγονός, ότι από τις 
διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 
εις βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού.

9. Την υπ’ αριθμ. 8607/758/2008 θετική εισήγηση της 
υπηρεσίας μας, αποφασίζουμε:

Τροποποίηση ρυμ. σχεδίου 4η −5η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη 
μεταξύ των Ο.Τ. Γ 531 −Γ 529 με την μετατόπιση των 
Ο.Τ. και Ρ.Τ. και αύξηση του πλάτους του πεζοδρομίου, 
επιβολή πρασιάς στην πρόσοψη του Ο.Τ. Γ 531 πλάτους 
3,00 μ. όπως απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό 
διάγραμμα.

Κατά της παρούσης επιτρέπεται η υποβολή προσφυ−
γής στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας μόνο για παρά−
βαση νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
12 του άρθρου 18 του ν. 2218/1994 μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία 30 ημερών από της κοινοποιήσεως στους 
ενδιαφερόμενους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Παλλήνη, 19 Δεκεμβρίου 2008

Ο Νομάρχης
Λ. ΚΟΥΡΗΣ  
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