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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 558
4 Ιουλίου 2002

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συμπλήρωση της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της
3046/304/30.1.1989 απόφασης Υπουργού Π Ε.ΧΩ.Δ. Ε.
«Κτιριοδομικός Κανονισμός» 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημίωσης από ανα-
γκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου για αρχαιολογι-
κούς σκοπούς στο Θεολόγο Ρόδου (εναπομείναν
τμήμα) 2

Ανακοίνωση παρακατάθεσης αποζημίωσης λόγω προ-
σκυρώσεως στην Κομοτηνή 3

Ανακοίνωση παρακατάθεσης αποζημίωσης λόγω προ-
σκυρώσεως στην Κομοτηνή 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. οικ. 59283 (1)
Συμπλήρωση της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της

3046/304/30.1.1989 απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
«Κτιριοδομικός Κανονισμός».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 26 του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός

Κανονισμός»
2) Την ανάγκη βελτίωσης της λειτουργίας των υφιστά-

μενων Ξενοδοχειακών μονάδων, ενόψει και των Ολυμπια-
κών αγώνων, για την ποιοτική αναβάθμιση της τουριστι-
κής εξυπηρέτησης, με την κατασκευή των απαραίτητων
χώρων και εγκαταστάσεων, όπως προβλέπονται από τους
ειδικούς κανονισμούς και προδιαγραφές που ισχύουν,

3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κοπτικού προ-
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της
3046/304/30-1-89 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κτιριοδομικός

Κανονισμός» ΦΕΚ 58Δ/89 όπως ισχύει, προστίθεται νέο
εδάφιο ως εξής:

«- οι χώροι των εγκαταστάσεων άθλησης, όπως είναι τα
κολυμβητήρια, γυμναστήρια, σάουνες, και οι αίθουσες
πολλαπλών χρήσεων, που κατασκευάζονται στα κτίρια με
χρήση προσωρινή διαμονή, όπως ορίζονται στο άρθρο 3
παράγραφοι 1 Β της παρούσας»

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημο-
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2002

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΠΑΛΛ./Φ. 107/36529/757 (2)
Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημίωσης από ανα-

γκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου για αρχαιολογικούς
σκοπούς στο Θεολόγο Ρόδου (εναπομείναντμήμα).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30.10.1991 απόφαση του

Υπουργού Πολιτισμού «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
Υπουργού και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Γενικούς Διευθυ-
ντές, Προϊσταμένους Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων
της Κ.Υ. του ΥΠΠΟ (ΦΕΚ 987/Β/28.11.1991)».

2. Το Π.Δ. 941/1977 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού» (ΦΕΚ 320/Α/17.10.1977).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν. 2882/2001
«Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» πληροφο-
ρούμε όσους:

α) Έχουν δικαιώματα κυριότητας ή άλλα εμπράγματα
δικαιώματα στο ακίνητο που απαλλοτριώθηκε δυνάμει
της αριθ. ΔΕ 2196/25.2.93 αποφ. Νομάρχη Δωδεκανήσου
(ΦΕΚ 264/τ Δ'/19.3.93) για αρχαιολογικούς σκοπούς.

β) Έχουν εγγράψει υποθήκη ή έχουν επιβάλει κατάσχε-
ση ή με οποιοδήποτε τρόπο διεκδικούν το ακίνητο που
απαλλοτριώθηκε στο Θεολόγο Ρόδου (τμήμα990τ.μ.) ότι
η αποζημίωση που καθόρισε το Μονομελές Πρωτοδικείο


