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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/
326905/36387/730/166 (1)
Χαρακτηρισμός ως μνημείου του τριωρόφου κτηρίου 

επί της δημοτικής οδού της συνοικίας «Άγιος Ιωάν−
νης» της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου του Δήμου 
Μυτιλήνης, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, φερομένης 
ιδιοκτησίας Παναγιώτη Χρ. Μοσχανδρέου 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κω−

δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» καθώς και ότι από την εφαρμογή 
των κανονιστικών αυτών διατάξεων δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

β) Του άρθρου 2 του Π.δ/τος 118/2013 (Α΄ 152) «Ίδρυση 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

γ) Του Π.δ/τος 89/2014 (Α΄134) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

δ) Του Ν. 3028/2002 (Α΄/53) «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

ε) Του Ν. 2039/1992 (Α΄ 61) «περί Κύρωσης της Σύμβα−
σης για την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς 
της Ευρώπης».

στ) Του Π.δ/τος 104/2014 (Α΄ 171) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», καθώς και το Π.δ/
γμα 191/2003 (Α΄ 146) «Οργανισμός του Υπουργείου Πο−
λιτισμού» καθ’ ο μέρος αυτό διατηρείται σε ισχύ με το 
άρθρο 70 του Π.δ/τος 104/2014.

2. Την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟ−
ΝΥΣ/15/3696/20−1−2004 (Β΄ 70) «Μεταβίβαση αρμοδιοτή−
των του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές....» 
καθώς και την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟ−
ΝΥΣ/14/3698/20−1 −2004 (ΦΕΚ Β΄ 70) «Οργάνωση και λει−
τουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002».

3. Την από 30−11−2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Προ−
στασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων 
Μνημείων και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

4. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμ−
βουλίου Νεωτέρων Μνημείων με αριθμό πρακτικού 22/
27−11−2014 (αρ. θέματος 8), αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 παρ. 1β του Ν. 3028/2002, το τριώροφο 
κτήριο επί της δημοτικής οδού της συνοικίας «Αγ. Ιω−
άννης» της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου του Δήμου 
Μυτιλήνης, Περιφέρειας Β. Αιγαίου, φερομένης ιδιοκτη−
σίας Παναγιώτη Χρ. Μοσχανδρέου, διότι παρουσιάζει 
αρχιτεκτονικό και μορφολογικό ενδιαφέρον και αποτελεί 
σημαντική μαρτυρία για την ιστορία και την εξέλιξη της 
αστικής κατοικίας στη Λέσβο στα τέλη του 19ou αιώνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης



4804 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

      Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/
326913/36389/731/167 (2)
Χαρακτηρισμός ως μνημείου του Σαπωνοποιείου που 

βρίσκεται στο Πέραμα Γέρας του Δήμου Λέσβου, Πε−
ριφέρειας Β. Αιγαίου, φερομένης ιδιοκτησίας Τηλέ−
μαχου Χαζτηιωάννου και Νικολάου Πασπάτη. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδι−

κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» καθώς και ότι από την εφαρμογή 
των κανονιστικών αυτών διατάξεων δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

β) Του άρθρου 2 του Π.δ/τος 118/2013 (Α΄ 152) «Ίδρυση 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

γ) Του Π.δ/τος 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

δ) Του Ν. 3028/2002 (Α΄ 153) «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

ε) Του Ν. 2039/1992 (Α΄ 61) «περί Κύρωσης της Σύμβα−
σης για την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς 
της Ευρώπης».

στ) Του Π.δ/τος 104/2014 (Α΄ 171) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», καθώς και το Π.δ/
γμα 191/2003 (Α΄ 146) «Οργανισμός του Υπουργείου Πο−
λιτισμού» καθ’ ο μέρος αυτό διατηρείται σε ισχύ με το 
άρθρο 70 του Π.δ/τος 104/2014.

2. Την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟΝΥΣ/ 
15/3696/20−1−2004 (Β΄ 70) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές....» καθώς 
και την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟΝΥΣ/ 
14/3698/20−1 −2004 (ΦΕΚ Β΄ 70) «Οργάνωση και λειτουρ−
γία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002».

3. Την υπουργική απόφαση ΔΠΑ/4845/6−10−1995 (Φ.Ε.Κ. 
861/Δ΄/1995) του Υπουργού Αιγαίου με την οποία χαρα−
κτηρίστηκε ως διατηρητέο το Σαπωνοποιείο Χατζηιω−
άννου − Πασπάτη στο Πέραμα Γέρας του Δήμου Λέσβου.

4. Την από 24−11−2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Προ−
στασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων 
Μνημείων και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

5. Την κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του Κεντρικού 
Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων με αριθμό πρακτικού 
22/27−11−2014 (αρ. θέματος 6), αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 παρ. 1β του Ν. 3028/2002, το κέλυφος του 
Συγκροτήματος του Σαπωνοποιείου που βρίσκεται στο 
Πέραμα Γέρας του Δήμου Λέσβου, Περιφέρειας Β. Αιγαί−
ου, φερομένης ιδιοκτησίας Τηλέμαχου Χατζηιωνάννου και 
Νικολάου Πασπάτη, διότι πρόκειται για ενδιαφέρον αρχι−
τεκτονικά και μορφολογικά Συγκρότημα κτηρίων ειδικής 
χρήσης των αρχών του 20ου αιώνα. Το Συγκρότημα του 
Σαπωνοποιείου, μαζί με άλλα αντίστοιχα συγκροτήματα 
(σαπωνοποιεία, ελαιοτριβεία) στην περιοχή του Περάμα−
τος αποτελούν σημαντική μαρτυρία για την ανάπτυξη της 
περιοχής από αρχιτεκτονική, μορφολογική, οικονομική και 
κοινωνική άποψη στις αρχές του 20ου αιώνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

    Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/
326901/36386/729 (3)
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου του κέντρου διοί−

κησης του αγροτικού οικισμού «Λινοπότι» στη νήσο 
Κω, Περιφερειακής Ενότητας Κω, Περιφέρειας Νο−
τίου Αιγαίου . 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδι−

κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» καθώς και ότι από την εφαρμογή 
των κανονιστικών αυτών διατάξεων δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

β) Του άρθρου 2 του Π.δ/τος 118/2013 (Α΄ 152) «Ίδρυση 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

γ) Του Π.δ/τος 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

δ) Του Ν. 3028/2002 (Α΄ 153) «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονο−
μιάς».

ε) Του Ν. 2039/1992 (Α΄ 61) «περί Κύρωσης της Σύμβα−
σης για την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς 
της Ευρώπης».

στ) Του Π.δ/τος 104/2014 (Α΄ 171) «περί Οργανισμού του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» καθώς και του 
Π.δ/τος 199/2003 (Α΄ 146) «περί Οργανισμού του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού», κατά το μέρος που αυτό διατηρείται 
σε ισχύ με το άρθρο 70 του Π.δ/τος 104/2014.

2. Την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 
14/3698/20−1 −2004 (Β΄ 70) «Οργάνωση και λειτουργία 
των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002»

3. Την από 21−11−2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Προ−
στασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων 
Μνημείων και Μνημείων και τα λοιπά στοιχεία του φα−
κέλου.

4. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβου−
λίου Νεωτέρων Μνημείων του Ν. 3028/2002, με αριθμό 
Πρακτικού 22/27−11−2014, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό τόπο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3028/2002, το Κέντρο 
Διοίκησης του αγροτικού οικισμού «Λινοπότι» στη νήσο 
Κω, Περιφερειακής Ενότητας Κω, Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, έτσι όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογρα−
φικό διάγραμμα (ΕΓΣΑ87), με στοιχεία κορυφών 1 έως 
24, διότι εντός των ορίων του χωροθετούνται κτίσμα−
τα και δραστηριότητες που συνιστούν χαρακτηριστική 
και ομοιογενή οντότητα, τεκμήριο της αρχιτεκτονικής, 
ιστορικής, κοινωνικής και οικονομικής, πολιτιστικής και 
πολιτισμικής εξέλιξης της περιοχής κατά την περίοδο 
της Ιταλοκρατίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ



 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 4805
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    Αριθμ. Δ12/οικ/6941 (4)
Εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν. 653/1977 για την βελ−

τίωση − διαπλάτυνση της Εθνικής Οδού Αγρινίου − 
Καρπενησίου, τμήμα Αγρίνιο − Αγ. Βλάσης από Χ.Θ. 
0+000 έως Χ.Θ. 7+450. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 «Περί Αναγκαστι−

κών Απαλλοτριώσεων» (Α΄17), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 653/1977 «Περί 
υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών κ.λπ.» (Α΄214).

3. Τις διατάξεις των παραγρ. 9 και 10 του άρθρου 62 
του Ν. 947/1979 «Περί Οικιστικών περιοχών» (Α΄169).

4. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 929/1979 «Περί εκτελέσεως 
του άρθρου 1 του Ν. 653/1977» (Α΄ 259).

5. Τις διατάξεις του Β. Δ/τος 120/1960 «Περί ρυθμίσεως 
αρμοδιοτήτων συναφών προς έργα δημοσίων επενδύ−
σεων».

6. Το Ν. 2052/1992 (άρθρο 6, παράγρ. 14) «Μέτρα για 
την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθ−
μίσεις» (Α΄ 94) και την Εγκύκλιο Δ12/35572/23−7−1992 με 
την οποία παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες για την 
εφαρμογή του Ν. 2052/1992.

7. Την Δ12/30945/16−3−1989 (Ε30) Εγκύκλιο του Υπουρ−
γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..

8. Την Δ12/41778/20−12−2010 (Ε24) Εγκύκλιο της Γ.Γ.Δ.Ε. 
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ.Ι..

9. Το Π.δ/γμα 118/2013 (Α΄ 152) «Τροποποίηση του 
Π.δ/τος 85/2012 (Α΄/41) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και ... ».

10. Το Π.δ/γμα 119/2013 (Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπρέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

11. Την με αριθμ. 1181/2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 332) κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημο−
σίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων».

12. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 109/2014 (Α΄ 176) «Ορ−
γανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων».

13. Την με αρ. πρωτ. οικ. 2534/04−11−2014 (Β΄ 2994) 
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή 
Υπουργού» ή «με εντολή Υφυπουργού» στους: Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ−
δρομείων και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύν−
σεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους 
Τμημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ)».

Και αφού είδαμε:
1. Το με αριθμ. πρωτ. 19086/10−12−2014 έγγραφο με το 

οποίο υποβλήθηκε το υπόψη κτηματολόγιο.
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/0/7157/ε/1042/1−10−2008 (Β΄ 2631) 

απόφαση κωδικοποίησης και αρίθμησης του Ελληνικού 
Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου, αποφασίζουμε:

Η Εθνική Οδός Αγρινίου − Καρπενησίου βελτιώνεται−
διαπλατύνεται στο τμήμα Αγρίνιο − Αγ. Βλάσης από Χ.Θ. 
0+000 έως Χ.Θ. 7+450, και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
του άρθρου 1 του Ν. 653/1977.  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Καλλιθέα, 11 Δεκεμβρίου 2014

Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθυντης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΕΛΗΣ
F

    Αριθμ. 7425 (5)
Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κελύφους του κτι−

ρίου που βρίσκεται στην οδό Ανοίξεως 84 στη Βέ−
ροια, φερομένου ως ιδιοκτησία Παπαδάκη Χρήστου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α΄/09.04.2012) «Νέος Οι−

κοδομικός Κανονισμός» και ειδικότερα του άρθρου 6 
αυτού.

β) Του Π.δ/τος 358/1986 (ΦΕΚ 158Α΄) «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας» και ειδικό−
τερα του άρθρου 2 παρ. δ (αα), που αναφέρεται στο 
χαρακτηρισμό κτιρίων ως διατηρητέων ή οικισμών ή 
τμημάτων αυτών ως παραδοσιακών.

γ) Του Π.δ/τος υπ’ αριθμ. 85/21.06.2012 (ΦΕΚ 141 
Α΄/21.06.2012) και ειδικότερα του άρθρ. 7 που αναφέρε−
ται στην επανίδρυση του Υπουργείου Μακεδονίας και 
Θράκης με το σύνολο των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, 
οργάνων, θέσεων και προσωπικού που έχει η υφιστά−
μενη κατά την έκδοση του Π.δ/τος Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας − Θράκης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των φορέων 
που αυτή επόπτευε, η οποία και καταργείται.

2. Την από 01.10.2013 αιτιολογική έκθεση του Τμήματος 
ΠΕΧΩΔΕ της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Υποδομών 
του ΥΜΑΘ, η οποία κοινοποιήθηκε στους ιδιοκτήτες 
με το υπ’ αριθμ. 1776/01.10.2013 έγγραφο του Τμήματος 
ΠΕΧΩΔΕ της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Υποδομών 
του ΥΜΑΘ.

3. Την με αρ. πρωτ. 5209/01.11.2013 ένσταση του ιδιο−
κτήτη επί της αιτιολογικής έκθεσης.

4. Την από 18.12.2013 εξέταση της ένστασης από το 
Τμήμα ΠΕΧΩΔΕ της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Υποδομών του ΥΜΑΘ.

5. Τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτε−
κτονικής Μακεδονίας και Θράκης (πρακτικό 5/26.11.2014/
θέμα 1ο), αποφασίζουμε:

1. Χαρακτηρίζουμε ως διατηρητέο το κέλυφος του 
κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Ανοίξεως 84, στη Βέ−
ροια (όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό 
διάγραμμα σε κλ. 1:200), φερομένου ως ιδιοκτησίας Πα−
παδάκη Χρήστου, για τους παρακάτω λόγους:

α) Το κτίριο είναι αξιόλογο με αρχιτεκτονικά, κατα−
σκευαστικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά που απο−
τελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα της ιστορικής και 
κοινωνικής εξέλιξης της πόλης της Βέροιας, στις αρχές 
του 20ου αιώνα.

β) Η διατήρηση του κελύφους του θα συμβάλλει στη 
διάσωση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής μορφολο−
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γίας της πόλης της Βέροιας και λόγω της θέσης του 
και της σχέσης του με άλλα διατηρητέα κτίσματα της 
περιοχής θα ενισχύσει την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία 
της περιοχής.

2. Δεν χαρακτηρίζονται ως διατηρητέες οι μεταγε−
νέστερες προσθήκες (κλειστός διώροφος χώρος στην 
πίσω αριστερή γωνία του κτιρίου και κλειστός ισόγειος 
χώρος σε επαφή με το κυρίως κτίσμα στην πίσω δεξιά 
γωνία του).

3. Στο χαρακτηριζόμενο ως διατηρητέο κέλυφος του 
κτιρίου απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή κα−
ταστροφή των επί μέρους αρχιτεκτονικών και διακο−
σμητικών στοιχείων του.

4. Επιτρέπεται η επισκευή και η στατική ενίσχυση 
του κελύφους του κτιρίου, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο 
γενικός αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του και οι αρχές 
της σύνθεσής του.

5. Απαγορεύεται η τοποθέτηση φωτεινών ή μη επι−
γραφών και διαφημίσεων στη στέγη και στις όψεις του 
διατηρητέου κελύφους, πλην των αναγκαίων, περιορι−
σμένων διαστάσεων επιγραφών, που υποδηλώνουν τη 
χρήση του κτιριακού συγκροτήματος.

6. Για οποιαδήποτε επέμβαση στο κέλυφος του δια−
τηρητέου κτιρίου, απαιτείται ο έλεγχος του αρμόδιου 
Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και έγκριση του Τμήματος 

Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτιρίων της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτισμού του Υπουρ−
γείου Μακεδονίας και Θράκης. Διευκρινίζεται ότι, με 
απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης μπο−
ρεί να ορίζονται εργασίες ή επεμβάσεις για τις οποίες 
δεν απαιτείται έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του 
Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.

7. Κατά της αποφάσεως αυτής μπορεί να ασκηθεί 
το ένδικο μέσο της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 46 του Π.δ/τος 18/1989 «Κωδικοποίηση 
Διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας».

8. 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..

9. 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, 12 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
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    Αριθμ. 97269 (6)
Βεβαίωση της αυτοδίκαιης ολικής άρσης της ανα−

γκαστικής απαλλοτρίωσης έκτασης συνολικού εμ−
βαδού 38.148 τ.μ., η οποία κηρύχθηκε με την αριθ. 
3439/ 208/29−01−2008 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 86/τ. ΑΑΠΘ/
04−03−2008). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 11 

του Ν. 2882/2−2−2001 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄) «Κώδικας Αναγκαστι−
κών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 21 του Ν. 3220/2004 
(ΦΕΚ 15/τ.Α΄/28−01−2004), δυνάμει των οποίων οι αρμοδι−
ότητες του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, οι 
οποίες ανήκαν ή είχαν μεταβιβαστεί στους Νομάρχες 
μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτο−
διοικήσεων και αφορούν θέματα των Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που εξαιρέ−
θηκαν από την κατάργηση με τις διατάξεις της παρ. 
2 του άρθρου 39 του Ν. 2218/1994, περιέρχονται στον 
Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, εκτός των θεμάτων 
των Υ.Δ.Ε..

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 6, 186 και 280 του Ν. 3852/
2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 143/2010 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/
27−12−2010) των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών που 
αφορά στη σύσταση του Οργανισμού της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Αιγαίου.

5. Το αριθ. Δ6Α1072437/19−05−2011 έγγραφο του Υπ. 
Οικονομικών, περί ανασυγκρότησης συλλογικών ορ−
γάνων μετά την ισχύ του Ν. 3852/2010 − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης.

6. Το αριθ. Δ6Α1022671ΕΞ2011/10−02−2011 έγγραφο της 
Γενικής Γραμματείας Φορολογικών Θεμάτων του Υπουρ−
γείου Οικονομικών «περί αρμοδιότητας υπογραφής» από 
τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

7. Την αριθ. 3439/208/29−01−2008 (ΦΕΚ 86/τ.Α.Π.Π.Θ./ 
29−01−2008) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου, με την οποία κηρύχθηκε αναγκαστική 
απαλλοτρίωση στην περιοχή του Δ/Δ «Σύρραχος» του 
Δ/Δ Πύργου του Δήμου Πυθαγορείου Ν. Σάμου.

8. Το γεγονός ότι μέσα σε ενάμισι έτος από τη δημο−
σίευση της υπ’ αριθ. 239/5 Ασφ/2012 απόφαση του Μονο−
μελούς Πρωτοδικείου Σάμου, με την οποία καθορίστηκε 
προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης του ακινήτου, 
δεν συντελέστηκε η απαλλοτρίωση (παρ. 3, άρθρο 11 
του Ν. 2882/2001 όπως αντικαταστάθηκε από με την 
παρ. 3 του άρθρου 39 του Ν. 4024/2011, όπου ορίζεται 
ότι η αναγκαστική απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως 
εάν δεν συντελεστεί μέσα σε ενάμισι χρόνο από τη 
δημοσίευση της απόφασης προσωρινού καθορισμού 
της αποζημίωσης).

9. Το αριθ. πρωτ. 212185/517104/19−11−2014 έγγραφο 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με το οποίο δια−
βιβάστηκε στην υπηρεσία μας το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.913.3/2
0/46/4218/Σ.847/31−10−2014 έγγραφο του Ταμείου Εθνικής 
Άμυνας σχετικά με την άρση της εν λόγω απαλλοτρί−
ωσης, αποφασίζουμε:

Βεβαιώνουμε την αυτοδίκαιη ολική άρση της απαλ−
λοτρίωσης που κηρύχθηκε με την αριθ. 3439/208/
29−01−2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 86/τ.ΑΑΠΘ/04−03−2008), 
έκτασης συνολικού εμβαδού 38.148 τ.μ. στην περιοχή 
«Σύρραχος» του Δ/Δ Πύργου του Δήμου Σάμου, όπως 
εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στο από 18 Απριλίου 2006 
κτηματολογικό διάγραμμα με Α.Κ. 1404/Β, της ΓΥΣ/ΤΟΜΣ 
και περιγράφεται στον αντίστοιχο κτηματολόγιο πίνακα 
της ίδιας υπηρεσίας, που συντάχθηκαν από τον ΔΕΑ (Γ) 
Κυρμίζογλου Αντώνιο και θεωρήθηκαν από τον Διευθυ−
ντή ΤΕΘΑ Υπτγο Ηλία Κουράκο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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