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Αρ. Φύλλου 263
6 Αυγούστου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ12α/Φ124/0/5146
(1)
Συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων
που απαιτούνται για την αποκατάσταση κατολίσθη−
σης στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ στο τμήμα της
Παράκαμψης του Αγίου Κωνσταντίνου χθ 160+393
έως χθ 171+693 στο Δήμο Μώλου −Αγίου Κων/νου
του Ν. Φθιώτιδας (αρχική κοινή υπουργική απόφαση
1051527/4823/0010/26−6−2003).

Συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινή−
των που απαιτούνται για την αποκατάσταση κατο−
λίσθησης στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ στο τμή−
μα της Παράκαμψης του Αγίου Κωνσταντίνου χθ
160+393 έως χθ 171+693 στο Δήμο Μώλου −Αγίου
Κων/νου του Ν. Φθιώτιδας (αρχική κοινή υπουργι−
κή απόφαση 1051527/4823/0010/26.6.2003). ..................
Μερική ανάκληση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
που κηρύχθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση
1121999/8388/0010/22−1−2008 (ΦΕΚ 45/45/4−2−2008/
τ΄.ΑΑ&ΠΘ) για την βελτίωση του οδικού Άξονα Ε65
στο τμήμα της χθ 10+180 έως χθ 16+770 Ανθήλη −
Αμούρι και ειδικότερα στο υπότμημα χθ 12+000
έως χθ 12+836 στο Ν. Φθιώτιδας. ....................................
Μερική ανάκληση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
που κηρύχθηκε με την κοινή υπουργική απόφα−
ση 1009936/508/0010/20−2−2009 (ΦΕΚ 97/6−3−2009/
τ.ΑΑ&ΠΘ) για την βελτίωση του οδικού Άξονα Ε65
στο τμήμα της χθ 46+813 έως χθ 46+145 και της
Συνδετήριας οδού από ΑΚ Σμοκόβου έως την ΕΟ
Λαμίας − Δομοκού − Φαρσάλων από χθ 0+000 −
χθ 8+361,22 στο Δ. Θεσσαλιώτιδος στο Ν. Φθιώ−
τιδας. ........................................................................................................
Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για
το έργο: «Κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Κ16
στη συμβολή ΠΑΘΕ και Εσωτερικής Περιφερεια−
κής οδού Θεσσαλονίκης».. ......................................................
Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης «Γε−
νικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου Μαλεσί−
νας» που πρόκειται να εκπονηθεί στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Μαλεσίνας του Δήμου Λο−
κρών Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. .............
Τροποποίηση ορίων οικισμού Γάλλου Ρεθύμνου .......

1

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

2

3

4

5
6

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου του Νόμου 2882/2001
«Κώδικας Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», όπως συ−
μπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7Α, άρθρο 1
παρ. 3 του Ν. 2985/2001 (ΦΕΚ 18/4−2−2002/τ.Α΄), και τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ
82/10.4.2012/τ.Α΄).
2. Τις Διατάξεις του άρθρου 23 του από 25 Νοεμβρίου
1929 διατάγματος «περί κωδικοποιήσεως των περί κατα−
σκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων».
3. Τις Διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 653/1977 «περί
υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών δια την διά−
νοιξη 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 εκτέ−
λεση των οποίων εκδόθηκε το Π.Δ. 929/1979 και του
Ν. 2052/1992 κεφ. Β άρθρο 6 παρ. 20α.
4. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/21−6−2012/τ.Α΄) «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» και Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/21−6−2012/τ.Α΄) «Δι−
ορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».
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ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

5. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/21−6−2012/τ.Α΄) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την Υ 43/5−7−2012 (ΦΕΚ 2094/6−7−2012/τ.Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Κα−
λογιάννη.
7. Την 85676/30−7−2002 κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ − Πολιτισμού και Γεωργίας με την
οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι. Επισημαί−
νουμε ότι οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3, 4, 5 του
Ν. 2882/2001 έχουν ήδη εξεταστεί στο πλαίσιο τήρησης
των διαδικασιών έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.
8. Την Δ12α/φ124/0/5458/6−7−2011 Βεβαίωση κάλυψης
δαπάνης της Δ12 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφο−
ρών και Δικτύων για συνολικό ποσό 250.000 ευρώ.
(ΕΡΓΟ 2000ΣΕΟ7130038 της ΣΑΕ 071/3), αποφασίζουμε:
Κηρύσουμε την συμπληρωματική αναγκαστική απαλ−
λοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδι−
κότερα για την αποκατάσταση κατολίσθησης στον
αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ στο τμήμα της Παράκαμψης
του Αγίου Κωνσταντίνου χθ 160+393 έως χθ 171+693
έκτασης συνολικού εμβαδού 5.807,08 μ2 που βρίσκονται
στη περιοχή του Δήμου Μώλου − Αγίου Κωνσταντίνου
του Ν. Φθιώτιδας και εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στα
ακριβή αντίγραφα των από Μάρτιο 2011 κτηματολογικό
διάγραμμα και στον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα
της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ−ΥΠΟΜΕΔΙ» τα οποία έχει συντάξει το
Γραφείο Μελετών «Βασίλειος Πασλής» και έχει θεωρήσει
η Δ/νρια της Δ/νσης Δ12 του Υπουργείου Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων Ε. Δημητρίου στις 10−5−2011.
Η προβολή δικαιωμάτων κυριότητας επί της έκτασης
που απαλλοτριώνεται περιγράφεται στον ανωτέρω κτη−
ματολογικό πίνακα.
Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και
θα αντιμετωπιστεί με δαπάνες του προγράμματος Δη−
μοσίων Επενδύσεων για έργα αρμοδιότητας Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Έργων και ειδικότερα σε βάρος
του Έργου 2000ΣΕΟ07130038 (ΣΑΕ 071/3) σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του Ν. 653/77 όπως ισχύουν.
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καλλιθέα, 1 Αυγούστου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7Α,
άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 2985/2001 (ΦΕΚ 18/4−2−2002/τ.Α΄)
και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4070/2012
(ΦΕΚ 82/10−4−2012/τ.Α΄).
2 Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/21−6−2012/τ.Α΄) «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων,μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» και Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/21−6−2012/τ.Α΄)
«Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
3. Την Υ 43/5−7−2012 (ΦΕΚ 2094/6−7−2012/τ.Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο−
δομών Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη.
3. Την κοινή υπουργική απόφαση 1121999/8388/0010/
22.1.2008 (ΦΕΚ 45/45−4−2−2008/τ.ΑΑ&ΠΘ) με την οποία
κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση για την βελτί−
ωση το οδικού Άξονα Ε65 στο τμήμα της χθ 10+180 έως
χθ 16+770 Ανθήλη −Αμούρι και ειδικότερα στο υπότμημα
χθ 12+000 έως χθ 12+836.
4. Το Α 288648/31−3−2011 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ
ΟΔΟΥ» ΑΕ σύμφωνα με το οποίο στην κήρυξη της πα−
ραπάνω απαλλοτρίωσης περιελήφθει έκταση μη απαι−
τούμενη για την κατασκευή και λειτουργία του έργου,
αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε μερικώς την αναγκαστική απαλλοτρί−
ωση που κηρύχθηκε με την κοινή υπουργική απόφα−
ση 1121999/8388/0010/22−1−2008 (ΦΕΚ 45/45−4−2−2008/
τ.ΑΑ&ΠΘ) για την βελτίωση το οδικού Άξονα Ε65 στο
τμήμα της χθ 10+180 έως χθ 16+770 Ανθήλη − Αμούρι, ει−
δικότερα στο υπότμημα χθ 12+000 έως 12+836 γιατί δεν
συντελέστηκε και δεν κρίνεται αναγκαία για τον σκοπό
που απαλλοτριώθηκε ως προς ορισμένες ιδιοκτησίες ή
τμήματα ιδιοκτησιών όπως αυτές εικονίζονται με κλίμα−
κα 1:1000 στο από 10−5−2011 κτηματολογικό διάγραμμα
και στον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της «ΕΓΝΑ−
ΤΙΑΣ ΟΔΟΥ»ΑΕ τα οποία έχει συντάξει η «Geomatics»
ΑΕ, νόμιμα θεωρημένα την 25−5−2011 από την Δ/νση Το−
πογραφήσεων και Απαλλοτριώσεων.
Η προς ανάκληση έκταση είναι: 212.417.49 μ2.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καλλιθέα, 1 Αυγούστου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Αριθμ. Δ12α/Φ108/0/5145
(2)
Μερική ανάκληση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
που κηρύχθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση
1121999/8388/0010/22−1−2008 (ΦΕΚ 45/45/4−2−2008/
τ΄.ΑΑ&ΠΘ) για την βελτίωση του οδικού Άξονα Ε65
στο τμήμα της χθ 10+180 έως χθ 16+770 Ανθήλη −
Αμούρι και ειδικότερα στο υπότμημα χθ 12+000 έως
χθ 12+836 στο Ν. Φθιώτιδας.

F
Αριθμ. Δ12α/Φ114/0/5143
(3)
Μερική ανάκληση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
που κηρύχθηκε με την κοινή υπουργική απόφα−
ση 1009936/508/0010/20−2−2009 (ΦΕΚ 97/6−3−2009/
τ.ΑΑ&ΠΘ) για την βελτίωση του οδικού Άξονα Ε65
στο τμήμα της χθ 46+813 έως χθ 46+145 και της
Συνδετήριας οδού από ΑΚ Σμοκόβου έως την ΕΟ
Λαμίας − Δομοκού − Φαρσάλων από χθ 0+000 − χθ
8+361,22 στο Δ. Θεσσαλιώτιδος στο Ν. Φθιώτιδας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παραγρ. 1 του Νόμου
2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παραγρ. 1 του Νόμου
2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων»

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7Α,
άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 2985/2001 (ΦΕΚ 18/4−2−2002/τ.Α΄),
και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4070/2012
(ΦΕΚ 82/10−4−2012/τ.Α΄).
2. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/21−6−2012/τ.Α΄) «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» και Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/21−6−2012/τ.Α΄) «Δι−
ορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».
3. Την Υ 43/5−7−2012 (ΦΕΚ 2094/6−7−2012/τ.Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου
Καλογιάννη.
3. Την κοινή υπουργική απόφαση 1009936/508/0010/
20.2.2009 (ΦΕΚ 97/6−3−2009/τ.ΑΑ&ΠΘ) με την οποία κη−
ρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση για την βελτίω−
ση του οδικού Άξονα Ε65 στο τμήμα της χθ 46+813 έως
χθ 46+145 και της Συνδετήριας οδού από ΑΚ Σμοκόβου
εώς την ΕΟ Λαμίας − Δομοκού − Φαρσάλων από χθ
0+000 − χθ 8+361,22.
4. Το Α 310710/23−11−2011 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ
ΟΔΟΥ σύμφωνα με το οποίο καταργείται η ανωτέρω
Συνδετήρια οδός, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε μερικώς την αναγκαστική απαλλοτρίω−
ση που κηρύχθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση
1009936/508/0010/20−2−2009 (ΦΕΚ 97/6−3−2009/τ.ΑΑ&ΠΘ)
για την βελτίωση το οδικού Άξονα Ε65 στο τμήμα της χθ
46+813 έως χθ 48+145 και της Συνδετήριας οδού από ΑΚ
Σμοκόβου έως την ΕΟ Λαμίας −Δομοκού −Φαρσάλων από
χθ 0+000 − χθ 8+361,22, στον Δ Θεσσαλιώτιδος γιατί δεν
συντελέστηκε και δεν κρίνεται αναγκαία για το σκοπό
που απαλλοτριώθηκε ως προς ορισμένες ιδιοκτησίες,
ή τμήματα ιδιοκτησιών όπως αυτές εικονίζονται με κλί−
μακα 1:1000 στο από 4−6−2011 κτηματολογικό διάγραμμα
και στον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της «ΕΓΝΑ−
ΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» ΑΕ τα οποία έχει συντάξει η «GEOKAT»
ΕΕ, νόμιμα θεωρημένα την 19−12−2011 από την Δ/νση
Τοπογραφήσεων και Απαλλοτριώσεων (Δ12).
Η προς ανάκληση έκταση είναι: 644.578,74 μ2.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καλλιθέα, 1 Αυγούστου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Αριθμ. 5506
(4)
Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για το
έργο: «Κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Κ16 στη
συμβολή ΠΑΘΕ και Εσωτερικής Περιφερειακής οδού
Θεσσαλονίκης».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α΄/6.2.2001)
«Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων».
2. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α΄/10.4.12)
«Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις και ειδικότερα
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το Μέρος Δ΄ αυτού, περί τροποποιήσεων του Κώδικα
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και άλλες διατάξεις.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 653/77 «περί υπο−
χρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών για τη διάνοιξη
εθνικών οδών κ.λπ.», όπως συμπληρώθηκαν με τις παρ. 9
και 10 του άρθρου 62 του Ν. 947/79 και την παρ. 4 του
άρθρου 9 του Ν. 960/79, για την εκτέλεση των οποίων
εκδόθηκε το Π.Δ. 929/79, καθώς και τις διατάξεις του
Ν. 1349/83.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα
το άρθρο 283 παρ. 4.
5. Την υπ’ αριθμ. 1036/18−2−2009 απόφαση της ΔΔΕ/
ΠΚΜ έγκρισης του κτηματολογίου του θέματος.
6. Την υπ’ αριθμ. Δ12/3417/3−6−2011 (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/16.6.2011
και διόρθωση στο ΦΕΚ 195/ΑΑΠ/8−8−2011) απόφαση του Υφ.
ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. για την εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν. 653/77
για την απαλλοτρίωση του έργου του θέματος.
7. Την υπ’ αριθμ. οικ. 130761/5−2−2003 κοινή απόφαση
Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Ανάπτυξης έγκρισης περιβαλ−
λοντικών όρων για το έργο του θέματος, η οποία ισχύει
μέχρι 31−12−2012.
8. Την υπ’ αριθμ. 3623/13−7−2011 βεβαίωση της ΔΤΕ/
ΠΚΜ, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1γ του άρ−
θρου 1 του Ν. 2985/2002, σύμφωνα με την οποία η δα−
πάνη της απαλλοτρίωσης των ιδιοκτησιών του έργου
«Κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Κ16 στη συμβολή
ΠΑΘΕ και Εσωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλο−
νίκης» έχει ενταχθεί στο ενάριθμο 2011ΕΠ00880011 της
ΣΑΕΠ 008/8.
9. Την υπ’ αριθμ. οικ.23441/1505/12−8−2011 πρόταση της
ΔΤΕ/ΠΚΜ κήρυξης της απαλλοτρίωσης του θέματος,
από την οποία προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋ−
ποθέσεις του αρθ. 3 του Ν. 2882/2001.
10. Την από 28−12−2011 εισήγηση της Προϊσταμένης της
Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Θεσσαλονίκης.
11. Την υπ’ αριθμ. 269803/οικ.7393/19−7−2012 εισήγηση
του Προϊσταμένου της ΔΤΕ/ΠΚΜ.
12. Την υπ’ αριθμ. οικ.5295/16−7−2012 απόφαση του Προϊ−
σταμένου της Γεν. Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντι−
κής Πολιτικής/ΑΔΜΘ ορισμού εισηγήτριας Υπηρεσίας για
τη σύνταξη σχεδίων αποφάσεων κήρυξης αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 2882/2−2−2001 (ΦΕΚ 17/Α΄/6−2−2001) «Κώδικας Αναγκα−
στικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», αποφασίζει:
Κηρύσσει αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους
δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την «Κατασκευή
του ανισόπεδου κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και
Εσωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης» συνο−
λικού εμβαδού 149.122,00 τ.μ., που βρίσκεται στο Νομό
Θεσσαλονίκης στις κτηματικές περιοχές των Δήμων
Αμπελοκήπων−Μενεμένης, Δέλτα και Κορδελιού−Ευό−
σμου και εικονίζεται σε κλίμακα 1:500 στα Κτηματολο−
γικά Διαγράμματα και στον αντίστοιχο Κτηματολογικό
Πίνακα, τα οποία συντάχθηκαν από τα Συνεργαζόμενα
Γραφεία: (1) METE ΣΥΣΜ Α.Ε. (2) CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. (3) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΤΣΙΝΑΣ (4) ΑΘΑ−
ΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (5) ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ και ΣΥ−
ΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. (6) ΗΛΙΑΣ ΑΛΚΑΛΑΗΣ (7) ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε.,
όπως αυτά αρμοδίως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από
τον Προϊστάμενο της ΔΔΕ/ΠΚΜ Παρασκευά Χατζηπα−
ρασκευά, Πολιτικό Μηχανικό με Α΄ βαθμό.
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Στην έκταση που απαλλοτριώνεται δεν περιλαμβάνο−
νται οι εκτάσεις εκείνες οι οποίες στα κτηματολογικά
στοιχεία φέρονται ότι ανήκουν στο Δημόσιο.
Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και
με δαπάνη του Δημοσίου και των παρόδιων ιδιοκτητών
που ωφελούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του
Ν. 653/1977 και του εκτελεστικού του Π.Δ/τος 929/1979,
όπως συμπληρώθηκαν με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 62
του Ν. 947/1979, την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 960/1979
και του Ν. 2052/1992. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις
πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2011ΕΠ00880011 της
ΣΑΕΠ 008/8 και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρό−
γραμμα Μακεδονία−Θράκη με κωδικό ΟΠΣ 298333 και
με εκτιμώμενη δαπάνη 25.000.000 Ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 23 Ιουλίου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΘΥΜΙΟΣ ΣΩΚΟΣ
F
Αριθμ. οικ. 3517/144292
(5)
Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης «Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου Μαλεσίνας» που
πρόκειται να εκπονηθεί στα όρια της Δημοτικής Ενό−
τητας Μαλεσίνας του Δήμου Λοκρών Περιφερειακής
Ενότητας Φθιώτιδας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 (παρ. 1) του Ν. 1337/83
(ΦΕΚ 33Α) «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οι−
κιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ. 10) και 5 του
Ν. 2508/97 (ΦΕΚ 124Α) «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των
πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις».
3. Τον Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107Α) «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

4. Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 6
και 280 αυτού.
5. Το Π.Δ. 138/10 (ΦΕΚ 231Α) «Οργανισμός της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας.
6. Την αριθμ. 7/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Μαλεσίνας.
7. Την αριθμ. 11576/07−11−2005 απόφαση ένταξης της
πράξης «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑ−
ΛΕΣΙΝΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» στο Περιφερειακό Επι−
χειρησιακό Πρόγραμμα 2000 − 2006 της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
8. Το αριθμ. 461/25−01−2008 έγγραφο του Δήμου Μα−
λεσίνας με το οποίο αιτήθηκε την έκδοση απόφασης
Κίνησης Διαδικασίας.
9. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του
Ν. 3852/10 ο πρώην Δήμος Μαλεσίνας αποτελεί πλέον
Δημοτική Ενότητα του Δήμου Λοκρών που συστήθηκε
με το άρθρο 1 του ίδιου νόμου.
10. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ−
τής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού
του οικείου ΟΤΑ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 90,
της «Κωδικοποίησης για την Κυβέρνηση και τα κυβερ−
νητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
Π.Δ. 63/2005, αποφασίζουμε:
1. Την κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης
«Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου Μαλεσίνας»
που πρόκειται να εκπονηθεί στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Μαλεσίνας του Δήμου Λοκρών Περιφερειακής
Ενότητας Φθιώτιδας, τα όρια της οποίας φαίνονται στο
συνημμένο διάγραμμα κλίμακας 1/100.000, που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση με το συνημμένο διάγραμμα να
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Λαμία, 19 Ιουλίου 2012
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
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Αριθμ. Τ.Π. 846
(6)
*Τροποποίηση ορίων οικισμού Γάλλου Ρεθύμνου.
Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την Τ.Π. 6607/1−11−85 προηγούμενη απόφασή μας για
καθορισμό ορίων του οικισμού Γάλλου Ρεθύμνου.
2. Την από 9−11−87 αίτηση ιδιοκτητών γης για επέκταση
των ορίων του οικισμού βόρεια μέχρι την ιδιοκτησία
του Πανεπιστημίου.
3. Την 418/87 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που
συνηγορεί στο αίτημα των ιδιοκτητών.
4. Την από 12−5−88 θετική εισήγηση της Υπηρεσίας.
5. Την από 13−5−88 (πρακτικό 6ο αριθμ. θεμ. 2) γνωμο−
δότηση του ΣΧΟΠ Ρεθύμνης που δέχεται την εισήγηση
της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την Τ.Π. 6607/1−11−85 προηγούμενη από−
φασή μας ως προς τα όρια του οικισμού.
Τα νέα όρια θα είναι σύμφωνα με το σχέδιο που συ−
νοδεύει την απόφαση αυτή.
Μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου
διαγράμματος που τη συνοδεύει θα αναρτηθεί σε εμ−
φανές μέρος του Τ.Π. και Π.Ε. για 15 μέρες.
(Αριθμός διαγράμματος 1 ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 5000).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
* Δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 3756/
2009 (ΦΕΚ 53/Α΄/2009).
Ρέθυμνο, 15 Ιουνίου 1988
Η Νομάρχης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΣΙΑΛΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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