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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1075806/2574/Δ0010
(1)
Συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων
για τη βελτίωση του οδικού άξονα ΠΑΘΕ στο τμήμα
από Λογγό Αγίου Κων/νου χ.θ. 160+393 έως έξοδο
Κνημίδος χ.θ. 171+653 για τη δημιουργία συμπληρω−
ματικού χώρου μόνιμης εγκατάστασης αρχαιολογι−
κών ευρημάτων στην περιοχή του Δήμου Αγίου Κων/
νου στο Ν. Φθιώτιδας.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.2882/2001 (ΦΕΚ 17/2001 Α΄) «Κώ−
δικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως
ισχύουν.

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 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. Τα Δ.12/Φ.122/0/1472/22−2−2011 και Δ12α/Φ 122/0/1816/
4−3−2011 έγγραφα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφο−
ρών και Δικτύων μετά των συνημμένων τους, από τα
οποία προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί και οι προϋποθέσεις
του άρθρου 3 του ν.2882/01.
5. Την Α.Π. 85676/30−7−2002 κοινή υπουργική απόφαση,
για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.
6. Την Δ12/Φ.122/0/36735/1−7−2011 Βεβαίωση κάλυψης
δαπάνης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων.
7. Το π.δ. 185/6−10−09 (ΦΕΚ 213/09Α΄) περί ανασύστασης
του Υπουργείου Οικονομικών.
8. Το π.δ. 187/09 (ΦΕΚ 214/09 Α΄) περί διορισμού των
Υπουργών και Υφυπουργών.
9. Την 69139/7766/21−12−2009 (ΦΕΚ 2514/09 Β΄) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με ανάθεση
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς.
10. Την Δ6Α1142500ΕΞ2010/26−10−2010 (ΦΕΚ 1725/2010
Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομικών σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημ. Κουσελά, αποφα−
σίζουμε:
Κηρύσσουμε τη συμπληρωματική αναγκαστική απαλ−
λοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα
για τη βελτίωση του οδικού άξονα ΠΑΘΕ στο τμήμα από
Λογγό Αγίου Κων/νου χ.θ. 160+393 έως έξοδο Κνημίδος
χ.θ. 171+653 για την δημιουργία συμπληρωματικού χώ−
ρου μόνιμης εγκατάστασης αρχαιολογικών ευρημάτων,
έκτασης συνολικού εμβαδού 187,25μ2 που βρίσκεται στην
περιοχή του Δήμου Αγίου Κων/νου στο Ν. Φθιώτιδος
και εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στο από Μαρτίου 2010
και αριθ. σχεδίου Α1 κτηματολογικού διαγράμματος, και
του αντίστοιχου κτηματολογικού πίνακα της Γενικής
Γραμματείας Δημ. Έργων Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης
ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών
και Δικτύων τα οποία έχει συντάξει ο Κριβάν Βλάντι−
σλαβ και έχει εγκρίνει ο Δ/ντής της Δ12 Δ/νσης του
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Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Ιωάννης
Σαραντινός στις 17−6−2010.
Η προβολή δικαιωμάτων κυριότητας επί της έκτασης
που απαλλοτριώνεται περιγράφεται στον ανωτέρω κτη−
ματολογικό πίνακα.
Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και
θα αντιμετωπισθεί με δαπάνες του προγράμματος Δη−
μοσίων Επενδύσεων για έργα αρμοδιότητας Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Έργων και ειδικότερα σε βάρος
του έργου 2000ΣΕ07130038 σε συνδυασμό με τις δια−
τάξεις του Ν.653/77 όπως ισχύουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2011
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

F
Αριθμ. 1003204/112/Δ0010
(2)
Μερική ανάκληση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
που κηρύχθηκε με την Υ.1555/6205/9−9−1967 (ΦΕΚ
129/9−10−1967 τ.Δ.) κοινή υπουργική απόφαση.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/6−2−01 τ.Α.)
«Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων»,
όπως ισχύουν.
2. Την Υ.1555/6205/9−9−1967 (ΦΕΚ 129/9−10−1967 τ.Δ.) κοι−
νή υπουργική απόφαση με την οποία κηρύχθηκε ανα−
γκαστική απαλλοτρίωση για τη μεταφορά των κατολι−
σθαινόντων οικισμών Αλεποχωρίου, Αγίου Δημητρίου
κ.λπ. στην Ερυμάνθεια νομού Αχαΐας.
3. Το ΔΥ8γ/Γ.Π. 152654/27−11−2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Την 4051/1989 απόφαση του Συμβουλίου της Επι−
κρατείας.
5. Την από 11−3−2005 Υπεύθυνη Δήλωση της πρώην
ιδιοκτήτριας Αγγελικής Β. Ζερτοπούλου με την οποία
δέχεται την ανάκληση της απαλλοτρίωσης, σε συνδυ−
ασμό με το 40028/14−1−1991 πληρεξούσιο του εν Μελ−
βούρνη Γενικού Προξενείου της Ελλάδος.
6. Τα 10351/25−8−2009, 4744/20−4−2010, 5672/17−5−2010,
10355/25−8−2009, 4743/20−4−2010, 10356/25−8−2009, 4741/
20−4−2010, 10353/25−8−2009, 4742/20−4−2010, 10352/
25−8−2009, 4739/20−4−2010, 10354/25−8−2009 και 4740/
20−4−2010 Διπλότυπα Είσπραξης Τύπου Α΄ της Δ.Ο.Υ. Β΄
Πατρών από τα οποία προκύπτει ότι το συνολικό ποσό
της αποζημίωσης που καθορίστηκε με την 1033424/2007/
Δ0010/10−7−2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών έχει επιστραφεί στο Δημόσιο.
7. Το Π.Δ. 185/6−10−2009 (ΦΕΚ 213/7−10−2009 τ.Α.) Ανα−
σύσταση Υπουργείου Οικονομικών κ.λ.π.’
8.−Το Π.Δ. 187/7−10−2009 (ΦΕΚ 214/7−10−2009 τ.Α.) «Διο−
ρισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την Δ6Α1142500ΕΞ2010/26−10−2010 (ΦΕΚ 1725/2010 Β΄)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά.
10. Το 8940/29−4−2011 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Β΄ Πατρών,
αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε μερικά την αναγκαστική απαλλοτρίωση
που κηρύχθηκε με την Υ.1555/6205/9−9−1967 (ΦΕΚ 129/
9−10−1967 τ.Δ.) κοινή υπουργική απόφαση για τη μετα−
φορά των κατολισθαινόντων οικισμών Αλεποχωρίου.
Αγίου Δημητρίου κ.λπ. στην Ερυμάνθεια νομού Αχαΐας,
ως προς την ιδιοκτησία με α/α κτηματολογικού πίνακα
57 εμβαδού 12.603 m2, όπως αυτή φαίνεται με κόκκινο
χρώμα στο από 28−6−1967 κτηματολογικό διάγραμμα της
Υπηρεσίας Οικισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων,
θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης Λ. Θωμάκο, την 27−11−2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 26524
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 33999/6−9−2010 κοινής
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός χρήσεων, όρων
και περιορισμών δόμησης για την προστασία χερ−
σαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων Βόρειας
Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και Τυρού του Ν.
Αρκαδίας των Δήμων Θεραπνών, Οινοΰντας και Γε−
ρόνθρων του Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κο−
σμά (Ν. Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας) της πε−
ριοχής όρους Πάρνωνα − Υγρότοπου Μουστού (ΦΕΚ
353 Α.Α.Π.Θ/6−9−2010)».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 19, 21 (παρ.6), 28, 29,
30 και 31 (παρ.9 και 10) του ν.1650/1986 «Για την προ−
στασία του Περιβάλλοντος» (Α΄160), όπως τα άρθρα 18
και 21 τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 16
του ν.2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207) και αντικατα−
στάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, και 6 του
ν.3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 60).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.2742/1999 «Χωρο−
ταξικός Σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις» (Α΄207) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1
του άρθρου 13 του ν.3044/2002 «Μεταφορά Συντελεστή
Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων» (Α΄ 197).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
4. Την υπ’ αριθμ. 2876/7−10−2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ.2) και 6 του π.δ/τος
189/2009 «καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων (Α΄ 221).
6. Το υπ’ αριθμ. 141804/3201/1−11−2010 έγγραφο της
Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού − Τμήμα Δια−
χείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.
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7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού
των οικείων ΟΤΑ, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνεται η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 33999/
6−9−2010 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 353 Α.Α.Π.Θ./
6−9−2010) ως ακολούθως:
Α. Στα έχοντας υπόψη μετά το σημείο 2 προστίθεται:
«3. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) «Παραγωγή
Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ−
γειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας
Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως τρο−
ποποιήθηκαν με το ν. 3851/2010 (Α΄85) και ισχύουν». Τα
λοιπά σημεία 3−8 αναριθμούνται ανάλογα.
Β. Η περίπτωση της παραγράφου 1Βα του άρθρου 3
αντικαθίσταται ως εξής:
«Ερευνητικές εργασίες, σχετικές με το προοτατευτέο
αντικείμενο, μετά από ειδική άδεια που χορηγείται σύμ−
φωνα με το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης».
Γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1Γ του άρθρου
3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπονται οι ερευνητικές εργασίες, σχετικές με
το προστατευτέο αντικείμενο, ύστερα από σύμφωνη
γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
Δ. Η παράγραφος 1Δ του άρθρου 3 τροποποιείται ως
ακολούθως:
α. Το πέμπτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται η χωροθέτηση Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ) περιλαμβανομένων των συνοδών έρ−
γων σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο και οδοποι−
ίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επιτρέπεται
η χωροθέτηση μονάδων Συμπαραγωγής, Ηλεκτρικής
Ενέργειας και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗ−
ΘΥΑ) που υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 του
ν. 3468/2006 (Α΄ 129)».
β. Η τρίτη περίπτωση του δέκατου εδαφίου που ορίζει
«Μικρές εγκαταστάσεις για την παραγωγή ενέργειας………..
του άρθρου 4 του ν.3468/2006» (Α΄ 129) καταργείται.
γ. Στο τέλος του δέκατου τρίτου εδαφίου που ορίζει
«Για τα ως άνω έργα/δραστηριότητες ….. και ισχύει»
προστίθενται τα ακόλουθα:
«Ειδικότερα για τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες
ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1
του ν.3851/2010 (Α΄85) για την διαδικασία Έγκρισης Πε−
ριβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ). Για την ανωτέρω Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων απαιτείται η γνώμη του Φορέα
Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού».
Ε. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άδειες επιστημονικής έρευνας και άδειες ξενάγησης
χορηγούνται και από τον Φορέα Διαχείρισης Όρους
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για τις Περιοχές
Απόλυτης Προστασίας και τις Περιοχές Προστασίας
της Φύσης. Οι άδειες επιστημονικής έρευνας που χορη−
γούνται από τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς
ισχύουν και εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις που
τις διέπουν, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις της
παρούσας απόφασης και στους ειδικότερους όρους του
αντίστοιχου Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του
Φορέα Διαχείρισης».
ΣΤ. Στη παράγραφο 3 του άρθρου 6 προστίθεται νέο
εδάφιο ως εξής:
«Eιδικότερα για τα έργα ΑΠΕ και τα συνοδά τους έργα
ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 4 της κοινής
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υπουργικής απόφασης Η.Π.11014/703/Φ10420/2003, όπως
ισχύει (για τα έργα της κατηγορίας Α) ή του άρθρου 7
της κοινής υπουργικής απόφασης αυτής (για έργα της
κατηγορίας Β), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 3 του ν.3851/2010 (Α΄ 85)».
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 26810
(4)
Καθορισμός ειδικής χρήσης στο ισόγειο του διατηρη−
τέου κτιρίου που βρίσκεται επί των οδών Λυσίου 22
και Ερεχθέως στη περιοχή «Πλάκα» του εγκεκριμέ−
νου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχovτας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 1577/1985 «Γε−
νικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α΄ 210), όπως αντικατα−
στάθηκε με την παραγρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2831/2000
«Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γ.Ο.Κ.»
και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» (Α΄ 140).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 τoυ Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο τoυ π.δ/τος 63/2005
(Α΄ 98).
3. Την υπ’ αρ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β 2234).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ.2) και 6 του π.δ/τος
189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων» (Α΄221).
5. Την υπ’ αρ. Υ273/30−9−2010 απόφαση Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νι−
κολάου Σηφουνάκη» (Β΄1595).
6. Το υπ’ αρ. ΠΕΧΩ 9320/5428/22−7−2010 έγγραφο της
Διέυθυνσης ΠΕΧΩ – Τμήμα Β΄θμιας ΕΠΑΕ της Περιφέ−
ρειας Αττικής.
7. Το υπ’ αρ. 10047/4−10−2010 έγγραφο της Α΄ Εφο−
ρείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
8. Την από 28−2−2011 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυν−
σης Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Τμήμα Παραδοσιακών
Οικισμών.
9. Την από Φεβρουάριο του 2011 σύμφωνη γνώμη των
ενδιαφερομένων Ανδρέα Μαρτζακλή και Αικατερίνης
Παπαδημητρίου (αρ.πρωτ. ΥΠΕΚΑ 11512/14−3−2011).
10. Το γεγονός ότι από τις καvovιστικές διατάξεις
αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού πρoϋπoλoγισμoύ και του πρoϋπoλoγισμoύ
του oικείoυ Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:
1. Στο ισόγειο του κτιρίου που βρίσκεται επί των οδών
Λυσίου 22 και Ερεχθέως στη περιοχή «Πλάκα» του εγκε−
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ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

κριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, το οποίο έχει
χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο με το από 24−10−1980
π.δ/γμα (Δ΄617) επιτρέπεται, επιπλέον των επιτρεπομέ−
νων χρήσεων, η χρήση «Γαλακτοπωλείο – Ζαχαροπλα−
στείο – Παραδοσιακό Καφενείο».
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμε−
να με τις διατάξεις του από 24−10−1980 π.δ/τος (Δ΄617), με
το οποίο το κτίριο χαρακτηρίσθηκε ως διατηρητέο.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημoσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ
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