
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για αρχαιο-
λογικούς σκοπούς στον όρμο του Μύτικα, Δ.Ε. Αλυ-
ζίας, Δήμου Ξηρομερίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

2 Αποδοχή διατήρησης της αυτοδίκαια ανακληθεί-
σας απαλλοτρίωσης ακινήτων που κηρύχθηκε με 
την αριθ. 1095202/4253/Δ0010/16.8.2010 (ΦΕΚ 
372/ΑΑΠ/06-09-2010) κοινή υπουργική απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων για την ανέγερση διδα-
κτηρίου του 3ου Νηπιαγωγείου Γλυκών Νερών 
Ν. Αττικής.

3 Αποδοχή διατήρησης της αυτοδίκαια ανακληθεί-
σας απαλλοτρίωσης ακινήτων που κηρύχθηκε με 
την αριθ. 1077098/5039/Δ0010/31.7.2008 (ΦΕΚ 
379/ΑΑΠ/26-08-2008) κοινή υπουργική απόφα-
ση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ανέ-
γερση διδακτηρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου 
Πόρτο Ράφτη.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.  ΔΔΠ Γ΄0016350ΕΞ2018/03-10-2018  (1)
Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για αρ-

χαιολογικούς σκοπούς στον όρμο του Μύτικα, 

Δ.Ε. Αλυζίας, Δήμου Ξηρομερίου, Π.Ε. Αιτωλο-

ακαρνανίας.

OI ΥΦΥΠΟΥΡΓOI

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/06-02-2001 

τ. Α’) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινή-
των», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 
153/28-06-2002 τ. Α’) «Για την προστασία των Αρχαιοτή-
των και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

3. Το υπ’ αρ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΟΥ/ΔΠΥΑΤΠ/ΤΑΑΑΑ/Φ.83/

226285/15128/3201/544/ 15-5-2018 έγγραφο του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά των συ-
νημμένων σε αυτό στοιχείων, με το οποίο ζητά την κή-
ρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης τμήματος ακινήτων 
για αρχαιολογικούς σκοπούς στον όρμο του Μύτικα, Δ.Ε. 
Αλυζίας, Δήμου Ξηρομερίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

4. Τη γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου 
στην υπ’ αρ. 38/10-12-2013 συνεδρίασή του (θέμα 23ο).

5. Το υπ’ αρ. ΔΙΟΙΚ/Β/16490/8-12-2017 έγγραφο του 
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχετικά με 
την βεβαίωση Πίστωσης.

6. Το από 15-1-2018 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης του 
Δήμου Ξηρόμερου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δη-
μοτικού καταστήματος Ξηρόμερου.

7. Την δημοσίευση στην τοπική εφημερίδα «Αιχμή» 
Αιτωλοακαρνανίας στις 04-01-2018.

8. Το υπ’ αριθμ. 46650/1633/20-04-2015 έγγραφο του 
Δασαρχείου Αμφιλοχίας.

9. Το υπ’ αριθμ. 1452/289/10-01-2018 έγγραφο της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας - Κτηνιατρικής.

10. Την υπ’ αρ. Δ6Α1104503ΕΞ2011/21-07-2011 (ΦΕΚ 
1670/27-07-2011,τ.Β’) απόφαση των Υπουργών Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών «Έναρξη λειτουργίας της Γενικής Γραμ-
ματείας Δημόσιας Περιουσίας».

13. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181/
23-11-2017, τ.Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικο-
νομικών».

14. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 219/
5-11-2016, τ.Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Το π.δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7Α΄/2018) Οργανισμός του Υπ. 
Πολιτισμού και Αθλητισμού.

16. Την ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ2016 (ΦΕΚ 3696/τ.Β΄/
15-11-2016) «Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. 
Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

17. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/130027/2973/26-3-2018 
κοινή υπουργική απόφαση του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 1121/τ.Β/
27-3-2018) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνο Στράτη.

18. Την ΕΜΠ 227/0004/4-4-2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 195) κοινή 
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απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο-
νομικών «Διορισμός του Αθανασίου Δημάκη στη θέση 
μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών».

19. Την υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/
Α1/272598/33659/30330/23405/6-10-2015 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού για το διορισμό Μετακλητού Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 706/6-10-2015), αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε αναγκαστική απαλλοτρίωση για αρχαι-
ολογικούς σκοπούς ακινήτων στον όρμο του Μύτικα, 
Δ.Ε. Αλυζίας, Δήμου Ξηρομερίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανί-
ας, συνολικής έκτασης 5.318,37 τ.μ. και εμφαίνονται με 
στοιχεία Ακίνητο1, τμήμα 1Α, εμβαδού 1Α 1883,72 τ.μ. 
και Ακίνητο 2, τμήμα 2Α, εμβαδού 3434,65 τ.μ. όπως αυτά 
απεικονίζονται στο από Ιούνιου 2014 κτηματολογικό διά-
γραμμα με Α/Α 3516 (κλίμακας 1:500) με στοιχεία :τμήμα 
1Α (1,Β1,Π7,Π6,13,14,1) και τμήμα 2Α (1,2,3,4,5,6,7,Β4,
Β3,9,10,Β2,Π8,Β1,1) και στον επ’ αυτού κτηματολογικό 
πίνακα, της Διεύθυνσης Αποτυπώσεων και Συντήρησης 
Κτηρίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
τα οποία θεωρήθηκαν από τον προϊστάμενό της, Νικ. 
Τρικαλινό, στις 18-06-2014.

Ως φερόμενοι ιδιοκτήτες των προς απαλλοτρίωση 
ακινήτων, αναγράφονται στον ανωτέρω κτηματολογικό 
πίνακα οι Γλυκής Παναγιώτης, Γλυκής Ανδρέας, Μαρκού-
σης Ιωάννης και Διονύσιος του Αθανασίου, Μαρκούση 
Άννα του Γερασίμου, Μαρκούση Βασιλική χα Γερασίμου 
και Μαρκούση Αγγελική του Δημητρίου.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Ελληνικού Δη-
μοσίου με δαπάνη του Τ.Α.Π.Α. και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 
971951 του προϋπολογισμού του.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Οι Υφυπουργοί

Οικονομικών Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

Ι

Αριθμ. 4606 (2)
Αποδοχή διατήρησης της αυτοδίκαια ανακληθεί-

σας απαλλοτρίωσης ακινήτων που κηρύχθηκε με 

την αριθ. 1095202/4253/Δ0010/16.8.2010 (ΦΕΚ 

372/ΑΑΠ/06-09-2010) κοινή υπουργική απόφα-

ση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών 

Μεταφορών και Δικτύων για την ανέγερση δι-

δακτηρίου του 3ου Νηπιαγωγείου Γλυκών Νε-

ρών Ν. Αττικής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2882/2001 (A΄17) «Κώδικας Ανα-

γκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων», όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν.2985/2002 (A΄18) «Προσαρμογή 
των διατάξεων του κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώ-
σεων στο Σύνταγμα».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) 
περί της ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) περί της μετονομασί-
ας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 (Α΄151) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Αφού είδαμε:
1. Την 1095202/4253/Δ0010/16.8.2010 κοινή υπουργι-

κή απόφαση (ΦΕΚ 372/ΑΑΠ/06-09-2010) των Υπουργών 
Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 
με την οποία κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση 
για την ανέγερση διδακτηρίου του 3ου Νηπιαγωγείου 
Γλυκών Νερών Ν. Αττικής.

2. Την υπ’ αριθμ. 109/20-02-2014 απόφαση του Μο-
νομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία καθορί-
στηκε προσωρινή τιμή αποζημίωσης των ιδιοκτητών.

3. Την υπ’ αριθμ. 2969/26-05-2015 απόφαση του Εφε-
τείου Αθηνών, με την οποία καθορίστηκε η οριστική τιμή 
μονάδας αποζημίωσης των ιδιοκτητών.

4. Την υπ’ αρ. 171/3ο θέμα/17.07.2018 απόφαση του 
Δ.Σ. της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε (ΚτΥπ ΑΕ) και το 
με αριθ. πρωτ. Τ2.1/10753/02-08-2018 έγγραφό της με το 
οποίο ζητείται η έκδοση κοινή υπουργική απόφαση για τη 
διατήρηση των αποτελεσμάτων της αναγκαστικής απαλ-
λοτρίωσης και η καταβολή της δικαστικά καθορισμένης 
αποζημίωσης στους φερόμενους ιδιοκτήτες του χώρου.

Και επειδή
α. η παραπάνω απαλλοτρίωση δεν συντελέσθηκε 

αφού η παρακατάθεση της αποζημίωσης δεν πραγμα-
τοποιήθηκε εντός της προβλεπόμενης 18μηνης προ-
θεσμίας (λήξη προθεσμίας παρακατάθεσης στις 20-08-
2015) σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 2882/2001 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 παρ. 3α του 
ν.4024/2011,

β. το σύνολο των θιγόμενων ιδιοκτητών (Ευθύμιος Γού-
λας, Ευφροσύνη συζ. Ευθυμίου Γούλα, Γεωργία Τζιουβά-
ρα, Ελένη Τζιουβάρα, Ελένη Πλατίγκου, Σοφία Πλατίγκου, 
Αργυρώ Πλατίγκου, Αντώνιος Μπάτσος, Μαρία Μπά-
τσου, Βασιλική Μπάτσου και Δήμος Παιανίας) υπέβαλαν 
εμπρόθεσμα αίτηση/δήλωση ότι επιθυμούν την διατή-
ρηση της απαλλοτρίωσης που ανακλήθηκε αυτοδίκαια 
και την καταβολή της αποζημίωσης που καθορίστηκε 
με την υπ’ αριθμ. 2969/26.05.2015 απόφαση Εφετείου 
Αθηνών, αποφασίζουμε:

1. Αποδεχόμαστε το αίτημα διατήρησης της απαλλο-
τρίωσης των ακινήτων (σε τμήμα του Ο.Τ. 78) με στοι-
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χεία Α-Β-Λ-Ξ-Μ-Ν-Κ-Ζ-Η-Θ-Ε-Α και υπό κλίμακα 1:200 
στο από Ιανουαρίου 2009 και με αρ. σχεδίου 1708Α 
κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακα της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., το 
οποίο έχει συντάξει η τοπογράφος μηχανικός Αθηνά 
Σμύρου και έχει θεωρήσει η προϊσταμένη της Διεύθυν-
σης Προγραμματισμού και Γηπέδων της ΟΣΚ Α.Ε. Δή-
μητρα Κοκολιού. Η εν λόγω απαλλοτρίωση κηρύχθηκε 
με την αριθ. 1095202/4253/Δ0010/16-08-2010 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΑΑΠ 372) των Υπουργών Οικονο-
μικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, για την 
ανέγερση διδακτηρίου του 3ου Νηπιαγωγείου Γλυκών 
Νερών του Δήμου Παιανίας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. 
Το ακίνητο περιγράφεται στη συμβολή των οδών Κων-
σταντινουπόλεως και Νάξου (Ο.Τ.78), σύμφωνα με το 
προαναφερθέν κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακα της 
Ο.Σ.Κ. Α.Ε., συνολικού εμβαδού 1.405,94 τ.μ.

2. Η διατήρηση γίνεται αποδεκτή καθόσον οι θιγόμενοι 
ιδιοκτήτες ζήτησαν εμπρόθεσμα τη διατήρησή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 8 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ι

Αριθμ. 4329 (3)
Αποδοχή διατήρησης της αυτοδίκαια ανακληθεί-

σας απαλλοτρίωσης ακινήτων που κηρύχθηκε με 

την αριθ. 1077098/5039/Δ0010/31.7.2008 (ΦΕΚ 

379/ΑΑΠ/26-08-2008) κοινή υπουργική απόφα-

ση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ανέ-

γερση διδακτηρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου 

Πόρτο Ράφτη.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2882/2001 (A΄17) «Κώδικας Ανα-

γκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων», όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν.2985/2002 (A΄18) «Προσαρμογή 
των διατάξεων του κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώ-
σεων στο Σύνταγμα».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) 
περί της ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) περί της μετονομασί-
ας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 (Α΄151) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

7. Την με αρ. πρωτ. οικ. 268/29-05-2017 (Β’ 1911) από-
φαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών:  «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
’’με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού’’, κατά περίπτωση 
στους: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών, Γενικό Γραμματέα Υποδομών και Προϊστα-
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύν-
σεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου, 
καθώς και στο γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ».

Αφού είδαμε :
1. Την 1077098/5039/Δ0010/31-07-2008 κοινή υπουρ-

γική απόφαση (ΑΑΠ 379) των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με 
την οποία κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση για 
την ανέγερση διδακτηρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου 
Πόρτο Ράφτη.

2. Την 270/19-04-2011 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία καθορίστηκε προ-
σωρινή τιμή αποζημίωσης των ιδιοκτητών.

3. Την με αριθ. πρωτ. 230 1300/2016/27-6-2016 
γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
την οποία η αρμοδιότητα για τη διατήρηση της εν λόγω 
απαλλοτρίωσης ανήκει στους Υπουργούς Οικονομικών 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

4. Το με αριθ. πρωτ. ΔΔΠ Γ 0012066 ΕΞ 2018/13-7-2018 
έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, με το οποίο επεστράφη το σχέδιο 
της κοινής υπουργικής απόφασης.

Και επειδή
α. η παραπάνω απαλλοτρίωση δεν συντελέσθηκε αφού 

η παρακατάθεση της αποζημίωσης δεν πραγματοποι-
ήθηκε εντός της προβλεπόμενης 18μηνης προθεσμίας 
(λήξη προθεσμίας παρακατάθεσης στις 19-10-2012) σύμ-
φωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν.2882/2001 όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 39 παρ. 3α του Ν.4024/2011,

β. το σύνολο των θιγόμενων ιδιοκτητών (Αικατερίνη 
Χασιώτη, Αθανασία Βυτοπούλου, Μαρία Μαυρεπή, Ιλι-
άδα Κολιαβασίλη και Δήμος Μαρκοπούλου) υπέβαλαν 
εμπρόθεσμα αίτηση/δήλωση ότι επιθυμούν την διατή-
ρηση της απαλλοτρίωσης που ανακλήθηκε αυτοδίκαια 
και δέχονται την εκπρόθεσμη καταβολή ή παρακατάθε-
ση της δικαστικά προσδιορισμένης αποζημίωσης εντός 
εύλογου χρόνου και κατόπιν δικαστικής αναγνώρισής 
τους, αποφασίζουμε:

1. Αποδεχόμαστε το αίτημα διατήρησης της απαλλοτρί-
ωσης των ακινήτων στο Ο.Τ. Γ1145 με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α 
και υπό κλίμακα 1:500 στο από Απριλίου 2008 και με αρ. 
σχεδίου 1671 κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακα της Ο.Σ.Κ. 
Α.Ε., το οποίο έχουν συντάξει οι μηχανικοί Λ. Μπιμπίλα και 
Ι. Κοκκίνης και έχει θεωρήσει η προϊσταμένη της Διεύθυν-
σης Γηπέδων της ΟΣΚ Α.Ε. Δήμητρα Κοκολιού. Η εν λόγω 
απαλλοτρίωση κηρύχθηκε με την αριθ. 1077098/5039/
Δ0010/31-07-2008 κοινή υπουργική απόφαση (ΑΑΠ 379) 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ανέγερση διδακτη-
ρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη στην πε-
ριοχή Αγίας Μαρίνας του Δήμου Μαρκοπούλου Π.Ε. Ατ-
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τικής. Το ακίνητο περιγράφεται μεταξύ των οδών Ζήνιας 
και ανωνύμων πεζοδρόμων (Ο.Τ. Γ11145, σύμφωνα με το 
προαναφερθέν κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακα της 
Ο.Σ.Κ. Α.Ε., συνολικού εμβαδού 2.471,27 τ.μ.

2. Η διατήρηση γίνεται αποδεκτή καθόσον οι θιγόμενοι 
ιδιοκτήτες ζήτησαν εμπρόθεσμα τη διατήρησή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 4 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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