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Παράρηημα  

α/α Σσμβόλαιο Περιγραθή ζσμβολαίοσ Πρ.ΚΑΕΚ Περιγραθή ΚΑΕΚ Παραηηρήζεις 

1 38521/1957 

(η.1720 α.149) 

Πξνέξρεηαη εθ κείδνλνο εθηάζεσο δηαθνζίσλ ελελήληα 

δύν (292) ζηξεκκάησλ πεξίπνπ, θείκελε, ζύκθσλα κε 
ηνλ ππ’ αξηζ. 38521/08-02-1957 ηίηιν θηήζεσο θαη ην ζε 
απηόλ πξνζαξηώκελν ηνπνγξαθηθό ζρεδηάγξακκα, εληόο 
ηεο πεξηθέξεηαο ηέσο Γηνηθήζεσο ηεο Πξσηεπνύζεο, ζηε 
ζέζε θαξακαγθά. Ζ απηή κείδνλα έθηαζε απεηθνλίδεηαη 
ππό ηα ζηνηρεία ΕΖΘΗΘΕ εηο ην ηνπνγξαθηθό 
ζρεδηάγξακκα πνπ είλαη πξνζαξηεκέλν ζηνλ ππ’ αξηζ. 

38521/08-02-1957 ηίηιν θηήζεσο θαη ηέκλεηαη ζε δύν 
ππό ηεο κε πεξηιακβαλόκελεο ζε απηήλ δεκνζίαο νδνύ 
ηεο νδεγνύζεο από δηαζηαπξώζεσο Δζληθήο νδνύ πξνο 

Διεπζίλα εηο λένλ Πέξακα (Αηηηθήο). Θαηά ηνλ απώηεξν 
ηνύην ηίηιν θηήζεσο, εθ ησλ νύησ δηακνξθνύκελσλ 
ηκεκάησλ, ην πξώην απνηειείηαη από πεξηκαλδξσκέλε 

πεξηνρή εθηάζεσο δηαθνζίσλ ηξηάληα δύν (232) 
ζηξεκκάησλ πιένλ ή έιαηηνλ εκθαηλνκέλεο ζην άλσ 
ζρεδηάγξακκα ππό ηα ζηνηρεία «σςρθσ» θαη ζπλνξεύεη 
Λνηηναλαηνιηθώο επί θακπύιεο πιεπξάο κέηξσλ σο 
έγγηζηα νθηαθνζίσλ (800) κε ηελ σο άλσ δεκόζηα νδό, 
ηελ από δηαζηαπξώζεσο Δζληθήο νδνύ πξνο Διεπζίλα εηο 
Λένλ Πέξακα (Αηηηθήο), Βνξεηνδπηηθώο επί πιεπξάο 

κήθνπο πεξίπνπ κέηξσλ επηαθνζίσλ εβδνκήληα πέληε 
(775) κε ζάιαζζα, Αλαηνιηθώο επί πιεπξάο πεξίπνπ 
κέηξσλ ηξηαθνζίσλ (300) κε νηθόπεδα πλδέζκνπ 

Παιαηώλ Πνιεκηζηώλ θαη Λνηηνδπηηθώο επί πιεπξάο 
πεξίπνπ κέηξσλ δηαθνζίσλ ηξηάληα (230) κε ηδηνθηεζία 
Διιεληθνύ Γεκνζίνπ. Σν δεύηεξν ηκήκα θείκελν άλσζελ 
ηεο νδνύ ηεο από δηαζηαπξώζεσο Δζληθήο νδνύ πξνο 

Διεπζίλα εηο Λένλ Πέξακα (Αηηηθήο) βαηλνύζεο δε 
παξαιιήισο πξνο ηε Βνξεηνδπηηθή πιεπξά απηνύ, 
εκθαίλεηαη δε ππό ηα ζηνηρεία «πηζξπ» ζην απηό σο άλσ 
ζρεδηάγξακκα είλαη ζρήκαηνο ηξαπεδνεηδνύο, εθηάζεσο 
εμήληα (60) πεξίπνπ ζηξεκκάησλ πιένλ ή έιαηηνλ θαη 
ζπλνξεύεη Βνξεηνδπηηθώο επί πιεπξάο εμαθνζίσλ (600) 

πεξίπνπ κέηξσλ κε ηελ άλσ νδό, πξνο Αλαηνιάο κε 
νηθόπεδα πλδέζκνπ Παιαηώλ Πνιεκηζηώλ, 

Λνηηναλαηνιηθώο δε θαη πξνο λόην κε ηδηνθηεζία 
Διιεληθνύ Γεκνζίνπ. 

05146012401
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Γεσηεκάρην ζηε δεκνηηθή ελόηεηα Υατδαξίνπ ηνπ 

Γήκνπ Υατδαξίνπ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο 
Γπηηθνύ Σνκέα Αζελώλ, ζηε ζέζε θαξακαγθάο, 
θείκελν επί ηεο Ιεσθόξνπ Παιάζθα, ζπλνιηθνύ 
εκβαδνύ πξνζσξηλήο θηεκαηνγξάθεζεο κέηξσλ 
ηεηξαγσληθώλ ηξηώλ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ 
ελελήληα επηά (3.497,00) θαη εκβαδνύ δήισζεο 
κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ ηξηώλ ρηιηάδσλ 

ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα ελλέα θαη πελήληα ελόο 
εθαηνζηώλ (3439,51), ζπλνξεπόκελν Βνξεην 
αλαηνιηθά θαη  Λνηηναλαηνιηθά επί ηεζιαζκέλεο 

πιεπξάο κε ηδηνθηεζία αγλώζησλ (πξνζσξηλό 
ΘΑΔΘ 051460124001) θαη Βνξεηνδπηηθά κε 
Ιεσθόξν Παιάζθα. 

 

Έρεη ππνβιεζεί δήισζε 

από ην Διιεληθό 
Γεκόζην, Γηεύζπλζε 
Γαζώλ. 

2 40385/1957 
(η.1758 

α.260)& 
38521/1957 

Πξνέξρεηαη εθ κείδνλσλ εθηάζεσλ i)  εθηάζεσο 
ελελήθνληα νθηώ ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ είθνζη πεξίπνπ 

ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ (98.420), θείκελε, ζύκθσλα κε 
ηνλ ππ’ αξηζ. 40385/12-09-1957 ηίηιν θηήζεσο θαη ην ζε 

05146012400
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Γεσηεκάρην ζηε δεκνηηθή ελόηεηα Υατδαξίνπ ηνπ 
Γήκνπ Υατδαξίνπ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο 

Γπηηθνύ Σνκέα Αζελώλ, ζηε ζέζε θαξακαγθάο, 
θείκελν επί ηεο Ιεσθόξνπ Παιάζθα θαη Θαινύο, 

Έρεη ππνβιεζεί δήισζε 
από ην Διιεληθό 

Γεκόζην, Γηεύζπλζε 
Γαζώλ. 
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Παράρηημα  

α/α Σσμβόλαιο Περιγραθή ζσμβολαίοσ Πρ.ΚΑΕΚ Περιγραθή ΚΑΕΚ Παραηηρήζεις 

(η.1720 α.149 απηόλ πξνζαξηώκελν ηνπνγξαθηθό ζρεδηάγξακκα, εληόο 

ηεο πεξηθεξείαο ηεο Γηνηθήζεσο Πξσηεπνύζεο εηο ζέζε 
θαξακαγθά ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ. Ζ έθηαζε απηή 
απεηθνλίδεηαη ππό ηα ζηνηρεία Α.Λ.Κ.Ι.Θ.Η. 
Θ.Ζ.Ε.Δ.Γ’’.Γ’’.Β’.Α ζην από 21 Καΐνπ 1957 ηνπνγξαθηθό 
ζρεδηάγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Ακύλεο Γ.Δ. 
Λαπηηθνύ (Γ/ζηοΓεκ. Λαπηηθώλ Έξγσλ), πνπ είλαη 
πξνζαξηεκέλν ζηνλ ππ’ αξηζ. 40385/12-09-1957 ηίηιν 

θηήζεσο θαη νξίδεηαη Βνξεηνδπηηθώο επί πιεπξάο 
Θ,Ι,Κ,Λ,Α κέηξσλ πεξίπνπ εμαθνζίσλ εμήληα (660) ελ 
κέξεη κε ηδηνθηεζία ηεο εηαηξείαο «ΔΙΙΖΛΗΘΑ 

ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ.» θαη ελ κέξεη κε νδό άγνπζα από Ηεξάο 
νδνύ πξνο Πέξακα Αηηηθήο, Λνηηναλαηνιηθώο θαη επί 
πιεπξάο ηεζιαζκέλεο Η.Θ.Ζ.Ε.Δ.Γ’’.Γ’’.Β’ κέηξσλ 

πεξίπνπ νθηαθνζίσλ νθηώ (808) κε θηήκαηα Γεκνζίνπ, 
Βνξεηναλαηνιηθώο επί πιεπξάο Α.Β’ κέηξσλ ηξηαθνζίσλ 
ηξηάληα ηεζζάξσλ (334) κε θαξξόδξνκν θαη εθείζελ κε 
θηήκαηα Παιαηώλ Πνιεκηζηώλ, Λνηηνδπηηθά επί πιεπξάο 
Η,Θ εβδνκήληα επηά (77) πεξίπνπ κέηξσλ κε θηήκαηα 
Γεκνζίνπ, θαη ii) δηαθνζίσλ ελελήληα δύν (292) 
ζηξεκκάησλ πεξίπνπ, θείκελε, ζύκθσλα κε ηνλ ππ’ αξηζ. 

38521/08-02-1957 ηίηιν θηήζεσο θαη ην ζε απηόλ 
πξνζαξηώκελν ηνπνγξαθηθό ζρεδηάγξακκα, εληόο ηεο 
πεξηθέξεηαο ηέσο Γηνηθήζεσο ηεο Πξσηεπνύζεο, ζηε 

ζέζε θαξακαγθά. Ζ απηή κείδνλα έθηαζε απεηθνλίδεηαη 
ππό ηα ζηνηρεία ΕΖΘΗΘΕ εηο ην ηνπνγξαθηθό 
ζρεδηάγξακκα πνπ είλαη πξνζαξηεκέλν ζηνλ ππ’ αξηζ. 
38521/08-02-1957 ηίηιν θηήζεσο θαη ηέκλεηαη ζε δύν 

ππό ηεο κε πεξηιακβαλόκελεο ζε απηήλ δεκνζίαο νδνύ 
ηεο νδεγνύζεο από δηαζηαπξώζεσο Δζληθήο νδνύ πξνο 
Διεπζίλα εηο λένλ Πέξακα (Αηηηθήο). Θαηά ηνλ απώηεξν 
ηνύην ηίηιν θηήζεσο, εθ ησλ νύησ δηακνξθνύκελσλ 
ηκεκάησλ, ην πξώην απνηειείηαη από πεξηκαλδξσκέλε 
πεξηνρή εθηάζεσο δηαθνζίσλ ηξηάληα δύν (232) 

ζηξεκκάησλ πιένλ ή έιαηηνλ εκθαηλνκέλεο ζην άλσ 
ζρεδηάγξακκα ππό ηα ζηνηρεία «σςρθσ» θαη ζπλνξεύεη 

Λνηηναλαηνιηθώο επί θακπύιεο πιεπξάο κέηξσλ σο 
έγγηζηα νθηαθνζίσλ (800) κε ηελ σο άλσ δεκόζηα νδό, 
ηελ από δηαζηαπξώζεσο Δζληθήο νδνύ πξνο Διεπζίλα εηο 
Λένλ Πέξακα (Αηηηθήο), Βνξεηνδπηηθώο επί πιεπξάο 
κήθνπο πεξίπνπ κέηξσλ επηαθνζίσλ εβδνκήληα πέληε 

(775) κε ζάιαζζα, Αλαηνιηθώο επί πιεπξάο πεξίπνπ 

ζπλνιηθνύ εκβαδνύ πξνζσξηλήο 

θηεκαηνγξάθεζεο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ 
ζαξάληα νθηώ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ πελήληα 
νθηώ (48.958,00) θαη εκβαδνύ δήισζεο κέηξσλ 
ηεηξαγσληθώλ ζαξάληα νθηώ ρηιηάδσλ 
ελληαθνζίσλ δύν θαη είθνζη έμη εθαηνζηώλ 
(48.902,26), ζπλνξεπόκελν Βνξεηνδπηηθά κε 
Ιεσθόξν Παιάζθα, Λνηηνδπηηθά κε ηδηνθηεζία 

αγλώζησλ (πξνζσξηλό ΘΑΔΘ 051460124001), 
Λόηηα επί ηεζιαζκέλεο πιεπξάο κε ηδηνθηεζία 
αγλώζησλ (πξνζσξηλό ΘΑΔΘ 051460124025), 

Λνηηναλαηνιηθά κε ηδηνθηεζίεο αγλώζησλ 
(πξνζσξηλό ΘΑΔΘ 051460124025) θαη Ιεσθόξν 
ρηζηνύ, Βόξεηναλαηνιηθά ελ κέξεη κε ηδηνθηεζίεο 

αγλώζησλ (πξνζσξηλά ΘΑΔΘ 051460124015, 
051460124020, 051460124021, 051460124016, 
051460124027, 051460124022, 051460124023, 
051460124024, 051460124019) θαη ελ κέξεη κε 
νδό Αληηζζέλνπο.  
Δπί ηνπ γεσηεκάρηνπ βξίζθεηαη θαηά ηε δήισζε 
θηεκαηνγξάθεζεο ηζόγεην θηίζκα κε ρξήζε 

απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 
950,00 η.κ., δηόξνθν θηηζκα ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 
2118,00 η.κ. κε ρξήζε εθπαίδεπζεο  - επηζηήκεο, 

θαη ηζόγεην θηίζκα ινηπώλ ρξήζεσλ ζπλνιηθνύ 
εκβαδνύ 265,00 η.κ., κεηά ησλ παξαξηεκάησλ 
θαη ζπζηαηηθώλ απηώλ. 
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κέηξσλ ηξηαθνζίσλ (300) κε νηθόπεδα πλδέζκνπ 

Παιαηώλ Πνιεκηζηώλ θαη Λνηηνδπηηθώο επί πιεπξάο 
πεξίπνπ κέηξσλ δηαθνζίσλ ηξηάληα (230) κε ηδηνθηεζία 
Διιεληθνύ Γεκνζίνπ. Σν δεύηεξν ηκήκα θείκελν άλσζελ 
ηεο νδνύ ηεο από δηαζηαπξώζεσο Δζληθήο νδνύ πξνο 
Διεπζίλα εηο Λένλ Πέξακα (Αηηηθήο) βαηλνύζεο δε 
παξαιιήισο πξνο ηε Βνξεηνδπηηθή πιεπξά απηνύ, 
εκθαίλεηαη δε ππό ηα ζηνηρεία «πηζξπ» ζην απηό σο άλσ 

ζρεδηάγξακκα είλαη ζρήκαηνο ηξαπεδνεηδνύο, εθηάζεσο 
εμήληα (60) πεξίπνπ ζηξεκκάησλ πιένλ ή έιαηηνλ θαη 
ζπλνξεύεη Βνξεηνδπηηθώο επί πιεπξάο εμαθνζίσλ (600) 

πεξίπνπ κέηξσλ κε ηελ άλσ νδό, πξνο Αλαηνιάο κε 
νηθόπεδα πλδέζκνπ Παιαηώλ Πνιεκηζηώλ, 
Λνηηναλαηνιηθώο δε θαη πξνο λόην κε ηδηνθηεζία 

Διιεληθνύ Γεκνζίνπ. 

3Α 46027/1971 
(η.2558 α.382) 

Πξνέξρεηαη εθ κείδνλσλ εθηάζεσλ, ήηνη i) έλα νηθόπεδν 
άξηην θαη νηθνδνκήζηκν, πξώελ ηδηνθηεζία Γεκεηξίνπ 
Φσηνπνύινπ, εκθαηλόκελν ππό ηα θεθαιαία γξάκκαηα 
ηνπ Διιεληθνύ αιθαβήηνπ Δ.Β.Γ.Ζ.Γ.Ε.Δ ζην από 
Ηαλνπαξίνπ 1953 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ κεραληθνύ 

Γ. Γεσξγαθόπνπινπ, ζπλεκκέλν ζην ππ’ αξηζκόλ 
4653/53 ζπκβόιαην ηνπ πκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ 
Ησάλλνπ Οηθνλόκνπ, θείκελν ζηε ζέζε “θαξακαγθάο” 
θαη εληόο ηνπ ππ’ αξηζκόλ 19 (πξώελ 35) νηθνδνκηθνύ 

ηεηξαγώλνπ ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ 
Υατδαξίνπ, ηέσο πεξηθέξεηαο Γήκνπ Αζελαίσλ, εθηάζεσο 
κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ ρηιίσλ (1000), ήηνη πήρεσλ 

ηεθηνληθώλ ηεηξαγσληθώλ ρηιίσλ επηαθνζίσλ εβδνκήληα 
επηά θαη 77% (1777,77), θαη ζπλνξεπόκελν θαηά ηνλ 
πξνγελέζηεξν ηίηιν θηήζεσο Βνξεηναλαηνιηθώο κε 
αλώλπκε εγθεθξηκέλε νδό πιάηνπο κέηξσλ νθηώ (8), επί 
πξνζώπνπ κέηξσλ είθνζη ηξηώλ (23), 
Γπηηθνκεζεκβξηλώο κε ππόινηπε ηδηνθηεζία (νηθόπεδν) 

Γεκεηξίνπ Φσηνπνύινπ, επί πιεπξάο Β-Ε κέηξσλ 
ηξηάθνληα ελόο θαη 80/00 (31,80), Βνξεηνδπηηθώο κε 
ηδηνθηεζία Διπίδνο Θαηζαλεβάθε, επί πιεπξάο Δ-Β 

κέηξσλ ηξηάθνληα ηξηώλ θαη 60/00 (33,60), θαη 
Αλαηνιηθνκεζεκβξηλώο ελ κέξεη κε πιαηεία ζρεδίνπ 
θαξακαγθά επί ηεζιαζκέλεο πιεπξάο  Γ Κ Γ ηνπ 
ζρεδηαγξάκκαηνο κ.30 θαη ελ κέξεη κε νδό εγθεθξηκέλε 

επί πιεπξάο Γ-Ε ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο, θαη ii) 
νηθνπεδηθή έθηαζε εθ κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ πελήληα 

05146011500
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Γεσηεκάρην ζηε δεκνηηθή ελόηεηα Υατδαξίνπ ηνπ 
Γήκνπ Υατδαξίνπ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο 
Γπηηθνύ Σνκέα Αζελώλ, ζηε ζέζε θαξακαγθάο, 
ζπλνιηθνύ εκβαδνύ πξνζσξηλήο 
θηεκαηνγξάθεζεο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ 

ελληαθνζίσλ πελήληα ελόο (951,00) θαη εκβαδνύ 
δήισζεο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ ελληαθνζίσλ 
νγδόληα ελόο (981,00), ζπλνξεπόκελν Βόξεηα κε 
ηδηνθηεζίεο  αγλώζησλ (πξνζσξηλά ΘΑΔΘ 

051460115002 θαη 051460115004), Γπηηθά κε 
ηδηνθηεζία εηαηξείαο «ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ 
Α.Δ.» (πξνζσξηλό ΘΑΔΘ 051460115003), 

Λνηηνδπηηθά κε νδό Θνηκήζεσο Θενηόθνπ, 
Λνηηναλαηνιηθά επί θακπύιεο πιεπξάο κε νδό θαη 
Αλαηνιηθά κε νδό Πνζεηδώλνο. 
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(50) ζπλερόκελε κε ην ππό ζηνηρείν α αλσηέξσ 

πεξηγξαθέλ νηθόπεδν, θείκελε ζηε ζέζε “θαξακαγθά” 
θαη εληόο ηνπ ππ’ αξηζκόλ 19 (πξώελ 35) νηθνδνκηθνύ 
ηεηξαγώλνπ ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ 
Υατδαξίνπ (θαξακαγθά) ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ 
Υατδαξίνπ, ηέσο πεξηθέξεηαο Γήκνπ Αζελαίσλ, 
εκθαηλόκελε ππό ηα θεθαιαία γξάκκαηα Θ-Ε-Ζ-Η-Θ ζην 
από Ηνπιίνπ 1953 ζρεδηάγξακκα ηνπ κεραληθνύ 

Απγνύζηνπ Γηακπάλε, ζπλεκκέλν ζην ππ’ αξηζκόλ 
4969/53 ζπκβόιαην ηνπ πκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ Η. 
Οηθνλόκνπ. Ζ ελ ιόγσ νηθνπεδηθή έθηαζε απνηεινύζα 

ηκήκα κεγαιύηεξεο εθηάζεσο εκθαηλνκέλεο ζην σο άλσ 
ζρεδηάγξακκα ππό ηα θεθαιαία γξάκκαηα Ε-Ζ-Η-Θ-Θ-Ε- 
ζπλνξεύεη ζύκθσλα κε ηνλ πξνγελέζηεξν ηίηιν θηήζεσο 

Βνξεηναλαηνιηθώο κε ην άλσ πεξηγξαθέλ νηθόπεδν 
ηδηνθηεζίαο ηδίαο εηαηξείαο λαππεγείσλ επί πιεπξάο 
κέηξσλ είθνζη επηά θαη 90/00 (27,90), 
Γπηηθνκεζεκβξηλώο κε ηδηνθηεζία Γεκεηξίνπ 
Φσηνπνύινπ, επί πιεπξάο κέηξσλ είθνζη έμη θαη 50/00 
(26,50), Βνξεηνδπηηθώο κε αθίλεην Διπίδνο 
Θαηζαλεβάθε επί πιεπξάο κέηξσλ ελόο θαη 86/00 (1,86), 

Αλαηνιηθνκεζεκβξηλώο κε νδό επί πξνζώπνπ κέηξσλ 
δύν θαη 30/00 (2,30). Σν ππό ζηνηρείν α αλσηέξσ 
πεξηγξαθέλ νηθόπεδν εθηάζεσο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ 

ρηιίσλ (1000), ή πήρεσλ ηεθηνληθώλ ηεηξαγσληθώλ 
1777,77, θαη ε ζπλερόκελε ππό ζηνηρείν β αλσηέξσ 
πεξηγξαθείζανηθνπεδηθή έθηαζε εθ κέηξσλ 
ηεηξαγσληθώλ πελήληα (50) ή πήρεσλ ηεθηνληθώλ 

ηεηξαγσληθώλ 88,88, πεξηιακβαλόκελα ζην ππ’ αξηζκόλ 
19 (πξώελ 35) νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ (θαξακαγθά), απνηεινύλ 
έλα εληαίν νηθόπεδν άξηην θαη νηθνδνκήζηκν ζπλνιηθήο 
εθηάζεσο θαηά λεόηεξα αθξηβή θαηακέηξεζε κέηξσλ 
ηεηξαγσληθώλ ελληαθνζίσλ νγδόληα ελόο (981) ή π.η.η. 

1744, εκθαηλόκελν ππό ηα ζηνηρεία Έςηινλ θεθαιαίν 
έλα (Δ1) θαη ηα θεθαιαία αιθαβεηηθά γξάκκαηα Α-Δ-Β-

Γ-Ζ-Ε-Α ζην από Ηαλνπαξίνπ 1970 ζρεδηάγξακκα ηνπ 
πνιηηηθνύ κεραληθνύ Γ. Φνπηξή, ζπλεκκέλν ζην ππ’ 
αξηζκόλ 46027/11-01-1971 ζπκβόιαην ηνπ 
πκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ Γεσξγίνπ Πεξξάθε θαη 
ζπλνξεύεη Βνξεηναλαηνιηθώο κε Ιεσθόξν Παιάζθα επί 

πξνζώπνπ κέηξσλ είθνζη ελόο (21) επί πιεπξάο Γ-Β, 
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Βνξεηνδπηηθώο κε ηδηνθηεζία θαηά ηνλ ηίηιν θηήζεσο Η. 

Θόθαξε θαη Βαζηιείνπ Φσθηαλνύ (πξώελ Θαηζαλεβάθε) 
επί πιεπξάο Ζ-Γ κέηξσλ ηξηάληα πέληε θαη 10/00 (35,10), 
Γπηηθνκεζεκβξηλώο κε ηδηνθηεζία ηπιηαλήο ζπδύγνπ 
Γξεγνξίνπ Θαξώλε (πξώελ Θπξηαθνύιαο ρήξαο 
ππξίδσλνο Θαζηδάθε) επί πιεπξάο κέηξσλ Ζ Ε κέηξσλ 
είθνζη έμη θαη 50/00 (26,50), Λνηίσο κε αλώλπκε νδό επί 
πξνζώπνπ Α-Ε κέηξσλ δέθα έμη θαη 20/00 (16,20) θαη 

Λνηηναλαηνιηθώο κε πιαηεία θαξακαγθά επί θακπύιεο 
πιεπξάο Α Δ Β ηεο νπνίαο ε ρνξδή Α Β είλαη κέηξα είθνζη 
έμη θαη 50/00 (26,50). 

3Β 46028/1971 
(η.2558 α.383) 

Έλα νηθόπεδν άξηην θαη νηθνδνκήζηκν, πξώελ ηδηνθηεζίαο 
Θπξηαθνύιαο ρήξαο ππξίδσλνο Θαζηδάθε, εθηάζεσο 

θαηά ηνλ πξνγελέζηεξν ηίηιν θηήζεσο κέηξσλ 
ηεηξαγσληθώλ ηεηξαθνζίσλ εβδνκήληα (470) θαη θαηά 
λεόηεξε θαηακέηξεζε, ζην από Ηαλνπαξίνπ 1970 
ζρεδηάγξακκα ηνπ κεραληθνύ Γεσξγίνπ Φνπηξή, 
ζπλεκκέλν ζηελ ππ’ αξηζκόλ 44123/70 πξάμε θαη ζην 
ππ’ αξηζκόλ 46027 ζπκβόιαην ηνπ πκβνιαηνγξάθνπ 
Αζελώλ Γεσξγίνπ Πεξξάθε, εθηάζεσο κέηξσλ 

ηεηξαγσληθώλ ηεηξαθνζίσλ εβδνκήληα ηεζζάξσλ (474), 
θείκελν ζηε ζέζε “θαξακαγθά” ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ 
Γήκνπ Υατδαξίνπ, εληόο ηνπ ππ’ αξηζκόλ 19 νηθνδνκηθνύ 
ηεηξαγώλνπ (πξώελ 35) ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ηνπ 

Γήκνπ ηνύηνπ, ηέσο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, 
εκθαηλόκελν ζην από Ηνπιίνπ 1953 ζρεδηάγξακκα ηνπ 
κεραληθνύ Απγνύζηνπ Γηακπάλε, πξνζαξηεκέλν ζην ππ’ 

αξηζκόλ 4963/53 ζπκβόιαην ηνπ πκβνιαηνγξάθνπ 
Αζελώλ Ησάλλνπ Οηθνλόκνπ, ππό ηα ζηνηρεία Θ Θ Η Θ θαη 
ζην σο άλσ από Ηαλνπαξίνπ 1970 ζρεδηάγξακκα ηνπ 
κεραληθνύ Γεσξγίνπ Φνπηξή ππό ηα ζηνηρεία Ε Ζ Γ Ε θαη 
ζπλνξεύεη θαηά ηνλ ηίηιν θηήζεσο Βνξεηαλαηνιηθώο κε 
νηθόπεδν Γξεγνξίνπ θαη ηπιηαλήο Θαξώλε επί πιεπξάο 

Ε Ζ ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο ηνπ κεραληθνύ Γεσξγίνπ 
Φνπηξή, κέηξσλ είθνζη έμη θαη 50/00 (26,50), 
Γπηηθνκεζεκβξηλώο κε νδό εγθεθξηκέλε επί πξνζώπνπ Ε 

Γ κέηξσλ ζαξάληα ηεζζάξσλ θαη 50/00 (44,50) θαη 
Βνξεηνδπηηθώο κε αθίλεην Διπίδνο Θαηζαλεβάθε θαη 
Βαζηιείνπ Φσθηαλνύ επί πιεπξάο Ζ Γ κέηξσλ ηξηάθνληα 
πέληε θαη 80/00 (35,80). 

05146011500
3 

Γεσηεκάρην ζηε δεκνηηθή ελόηεηα Υατδαξίνπ ηνπ 
Γήκνπ Υατδαξίνπ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο 

Γπηηθνύ Σνκέα Αζελώλ, ζηε ζέζε θαξακαγθάο, 
θείκελν επί ηεο νδνύ Θνηκήζεσο Θενηόθνπ αξ. 
21, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ πξνζσξηλήο 
θηεκαηνγξάθεζεο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ 
ηεηξαθνζίσλ εβδνκήληα ηεζζάξσλ (474,00) θαη 
εκβαδνύ δήισζεο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ 
ηεηξαθνζίσλ εβδνκήληα ηεζζάξσλ (474,00), 

ζπλνξεπόκελν Βόξεηα κε ηδηνθηεζίεο αγλώζησλ 
(πξνζσξηλά ΘΑΔΘ 051460115005 θαη 
051460115004), Λνηηνδπηηθά κε νδό Θνηκήζεσο 
ηεο Θενηόθνπ, Αλαηνιηθά κε ηδηνθηεζία εηαηξείαο 

«ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ.». (πξνζσξηλό 
ΘΑΔΘ 051460115006)  

 

4 41871/1973 
(η.2755 α. 319) 

Mία ηζόγεηνο νηθία, θείκελε ζην θαξακαγθά Αηηηθήο, ηεο 
πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ, πξώελ Γήκνπ 

05146011700
3 

Γεσηεκάρην ζηε δεκνηηθή ελόηεηα Υατδαξίνπ ηνπ 
Γήκνπ Υατδαξίνπ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο 

 



6 
 

Παράρηημα  

α/α Σσμβόλαιο Περιγραθή ζσμβολαίοσ Πρ.ΚΑΕΚ Περιγραθή ΚΑΕΚ Παραηηρήζεις 

Αζελαίσλ θαηά ηελ Παξαιία Γαθλίνπ ή Υάλη Ρνπκαλέιη, 

εληόο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ηεο πόιεσο ηαύηεο, 
ζπγθεηκέλε εθ ηξηώλ (3) δσκαηίσλ, ρώιι, θνπδίλαο, 
ινπηξνύ θαη ππνγείνπ, κεηά ησλ παξαξηεκάησλ θαη 
ζπζηαηηθώλ ηεο, ηνπ νηθνπέδνπ ηεο θαη ηεο ινηπήο ελ 
γέλεη πεξηνρήο ηεο, εθηάζεσο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ 
ηξηαθνζίσλ ελελήθνληα δύν θαη εμήθνληα νθηώ 
εθαηνζηώλ (Κ2 392,68) πεξίπνπ ή νζεο εθηάζεσο θαη αλ 

είλαη, πιένλ ή έιαηηνλ, εκθαηλνκέλνπ ηνπ νηθνπέδνπ 
ππό ηνλ αξηζκό ηξία άιθα κηθξό (3α) ηνπ ηξίηνπ (3νπ) 
νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ ζην από Καΐνπ 1951 

ζρεδηάγξακκα ηνπ κεραληθνύ Π. Καληδνπξάλε πνπ 
πξνζαξηάηαη ζην κε αξηζκό 32777/1955 ζπκβόιαην ηνπ 
ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ Δπζηαζίνπ Θνπηζνρέξα, θαη 

ζπλνξεπόκελν Αξθηηθώο κε ην ππ’ αξηζκόλ 3γ νηθόπεδν 
ηδίνπ ηεηξαγώλνπ θαη ζρεδηαγξάκκαηνο επί πιεπξάο 
κέηξσλ νθηώ θαη ελελήθνληα δύν (8,92), Κεζεκβξηλώο 
κε εγθεθξηκέλε αλώλπκε νδό επί πξνζώπνπ κέηξσλ 
δέθα ελλέα θαη πεληήθνληα εθαηνζηώλ (19,50), 
Αλαηνιηθώο κε εγθεθξηκέλε αλώλπκε νδό επί πξνζώπνπ 
κέηξσλ είθνζη νθηώ θαη ηεζζαξάθνληα εθαηνζηώλ 

(28,40) θαη Γπηηθώο κε ην ππ’ αξηζκόλ 3β νηθόπεδν ηδίνπ 
ηεηξαγώλνπ θαη ζρεδηαγξάκκαηνο επί πιεπξάο κέηξσλ 
είθνζη (20).Σν σο άλσ αθίλεην θείηαη εληόο ηεο δπλάκεη 

ηεο ππ’ αξηζκόλ Δ 3377/26.4. 5/5/1972 απνθάζεσο ησλ 
Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δζληθήο Οηθνλνκίαο (ΦΔΘ 98 
5-5-1972 Σ.Γ.) αλαγθαζηηθώο απαιινηξησζείζεο ππέξ 
θαη κε δαπάλεο ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο “ΔΙΙΖΛΗΘΑ 

ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ.” πεξηνρήο ζπλνιηθήο εθηάζεσο κέηξσλ 
ηεηξαγσληθώλ ηξηαθνζίσλ ελελήθνληα δύν ρηιηάδσλ 
δηαθνζίσλ πελήληα (392.250) ιόγσ δεκνζίαο σθέιεηαο, 
εκθαίλεηαη δε (ην αθίλεην ηνύην) ππό ηνλ αξηζκό Η2Η ζην 
από 17/8/1972 θηεκαηνινγηθό δηάγξακκα θαη ζην από 
19/8/1972 θηεκαηνινγηθό πίλαθα ηνπ ηνπνγξάθνπ 

κεραληθνύ Θσλζηαληίλνπ Θνηηεάθνπ, ζπληαγέλησλ εηο 
εθηέιεζε ηεο ππ αξηζκό 570948/ 19-5-1972 απνθάζεσο 

ηνπ θ. Λνκάξρνπ Αηηηθήο. 

Γπηηθνύ Σνκέα Αζελώλ, ζηε ζέζε θαξακαγθάο, 

θείκελν επί ηεο νδνύ Πεληαγίσλαξ. 5, ζπλνιηθνύ 
εκβαδνύ πξνζσξηλήο θηεκαηνγξάθεζεο κέηξσλ 
ηεηξαγσληθώλ ηξηαθνζίσλ ελελήληα δύν 
(392,00) θαη εκβαδνύ δήισζεο κέηξσλ 
ηεηξαγσληθώλ ηξηαθνζίσλ εβδνκήληα ηεζζάξσλ 
θαη ελλέα εθαηνζηώλ (374,09), ζπλνξεπόκελν 
Βνξεηνδπηηθά θαη Βόξεηα κε ηδηνθηεζία αγλώζησλ 

(πξνζσξηλό ΘΑΔΘ 051460117002), Λνηηνδπηηθά 
θαηΛόηηα κε νδό θαη Αλαηνιηθά κε νδό Ιακπέηε 
Δι.. 

Δπί ηνπ γεσηεκαρίνπ βξίζθεηαη ηζόγεηνο νηθία 
ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 78,50 η.κ., κεηά ησλ 
παξαξηεκάησλ θαη ζπζηαηηθώλ απηνύ. 

 

5 41901/1973 
(η.2755 α.363) 

Γηαθόζηα ηξηάληα έμη ρηιηνζηά (236/1000) εμ αδηαηξέηνπ 
ελόο νηθνπέδνπ θεηκέλνπ θαηά ηνλ ηίηιν θηήζεσο ελ 
θαξακαγθά Αηηηθήο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ 

Υατδαξίνπ, πξώελ Γήκνπ Αζελαίσλ, εληόο ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ηεο πόιεσο ηαύηεο παξά ηελ 

05146011800
3/03/00 

Θάζεηνο ηδηνθηεζία κε πνζνζηό ζπγθπξηόηεηαο 
επί ηνπ γεσηεκαρίνπ236/1000, εηο ηε Βόξεηα 
πιεπξά ηνπ κείδνλνο γεσηεκαρίνπ. 

Σν κεηδνλ γεσηεκάρην βξίζθεηαη ζηε δεκνηηθή 
ελόηεηα Υατδαξίνπ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ ηεο 
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παξαιία Γαθλίνπ ή Υάλη Ρνπκαλέιη εθηάζεσο κέηξσλ 

ηεηξαγσληθώλ ρηιίσλ ηεηξαθνζίσλ πελήληα νθηώ (Κ2 
1458) πεξίπνπ, εκθαηλνκέλνπ ππό ηα ζηνηρεία 
α.β.γ.δ.ε.δ.ε.ζ.α. ζην από 5 επηεκβξίνπ 1962 
ζρεδηάγξακκα ηνπ κεραληθνύ Ληθήηα Ληθεηηάδε πνπ είλαη 
πξνζαξηεκέλν ζην ππ’ αξηζκόλ 7907/7-6-1963 
ζπκβόιαην ηνπ πκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ Κηραήι 
Βαζηιείνπ θαη ζπλνξεπόκελνΑξθηηθώο κε εγθεθξηκέλε 

αλώλπκε νδό επί πξνζώπνπ κέηξσλ ζαξάληα ηεζζάξσλ 
θαη ζαξάληα εθαηνζηώλ (44,40), Κεζεκβξηλώο κε 
ηδηνθηεζία πξώελ Ληθνιάνπ Γειαπόξηα θαη Καξίαο ρήξαο 

Ληθνιάνπ Κεηζνηάθε θαη ήδε αγλώζηνπ θαηά ηνλ ηίηιν 
θηήζεσο, επί πιεπξάο κέηξσλ δέθα νθηώ (18), 
Αλαηνιηθώο κε νηθόπεδν αγλώζηνπ επί πιεπξάο κέηξσλ 

ηξηάληα έμη (36) θαη Γπηηθώο κε αλώλπκε εγθεθξηκέλε 
νδό επί πξνζώπνπ κέηξσλ πελήληα ηξηώλ (35). Σα σο 
άλσ δηαθόζηα ηξηάληα έμη ρηιηνζηά (236/1000) εμ 
αδηαηξέηνπ ηνπ πξνπεξηγξαθέληνο νηθνπέδνπ 
αληηζηνηρνύλ εηο ηκήκα απηνύ εθηάζεσο κέηξσλ 
ηεηξαγσληθώλ ηξηαθνζίσλ ζαξάληα πέληε (Κ2 345) 
πεξίπνπ, εκθαηλόκελν ππό ηνλ αξηζκό ηέζζεξα (4) ζην 

από 27 Απξηιίνπ 1963 ζρεδηάγξακκα ηνπ κεραληθνύ 
Ληθήηα Ληθεηηάδε, πνπ είλαη πξνζαξηεκέλν ζην ππ’ 
αξηζκόλ 7907/7-6-1963 ζπκβόιαην ηνπ 

πκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ Κηραήι Βαζηιείνπ θαη 
ζπλνξεπόκελν Αξθηηθώο ελ κέξεη κε ην ππ’ αξηζκόλ δύν 
(2) ηκήκα ηνπ όινπ νηθνπέδνπ εηο ην δεύηεξν 
ζρεδηάγξακκα επί πιεπξάο κέηξσλ έμη (6) θαη ελ κέξεη κε 

ην ππ’ αξηζκόλ ηξία (3) ηκήκα ηνπ όινπ νηθνπέδνπ επί 
πιεπξάο κέηξσλ είθνζη δύν (22), Κεζεκβξηλώο κε 
ηδηνθηεζία πξώελ Ληθνιάνπ Γειαπόξηα θαη Καξίαο ρήξαο 
Ληθνιάνπ Κεηζνηάθε θαη ήδε αγλώζηνπ θαηά ηνλ ηίηιν 
θηήζεσο επί πιεπξάο κέηξσλ δέθα νθηώ (18), 
Αλαηνιηθώο κε νηθόπεδν αγλώζηνπ επί πιεπξάο κέηξσλ 

δέθα πέληε (15) θαη Γπηηθώο κε αλώλπκε εγθεθξηκέλε 
νδό επί πξνζώπνπ κέηξσλ δέθα πέληε (15). Σν ηκήκα 

ηνύην ηνπ νηθνπέδνπ απνηειεί απηνηειή θαη δηαθεθξηκέλε 
ηδηνθηεζία δηεπόκελε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3741/1929 
όπσο απηόο ζπλεπιεξώζε από ην Λ.Γ. 1024/1971 σο 
θαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκόλ 7908/1963 
πξάμεσο ηνπ πκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ Κηραήι 

Βαζηιείνπ, λνκίκσο κεηαγξαθείζεο ζηνλ ηόκν 210 θαη κε 

πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Γπηηθνύ Σνκέα Αζελώλ, 

ζηε ζέζε θαξακαγθάο, θείκελν επί ηεο νδνύ 
Θαινύο, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ πξνζσξηλήο 
θηεκαηνγξάθεζεο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ ρηιίσλ 
ηξηαθνζίσλ νγδόληα ελόο (1381,00) θαη εκβαδνύ 
δήισζεο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ ρηιίσλ 
ηεηξαθνζίσλ πελήληα νθηώ (1458,00), 
ζπλνξεπόκελν Βόξεηα κε ηδηνθηεζία αγλώζησλ 

(πξνζσξηλό ΘΑΔΘ 051460118006), Βνξεηνδπηηθά 
κε ηδηνθηεζία αγλώζησλ (πξνζσξηλό ΘΑΔΘ 
051460118007), Λνηηνδπηηθά κε νδό Θαινύο, 

Αλαηνιηθά κε νδό Ιακπέηε Δι.. 
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Παράρηημα  

α/α Σσμβόλαιο Περιγραθή ζσμβολαίοσ Πρ.ΚΑΕΚ Περιγραθή ΚΑΕΚ Παραηηρήζεις 

αύμνληα αξηζκό 65 ησλ βηβιίσλ κεηαγξαθώλ ηνπ Γήκνπ 

Αζελαίσλ. Σν σο άλσ αθίλεην θείηαη εληόο ηεο δπλάκεη 
ηεο ππ’ αξηζκόλ Δ 3377/26.4 5/5/1972 απνθάζεσο ησλ 
Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δζληθήο Οηθνλνκίαο (ΦΔΘ 
98/ 5-5-1972 Σ.Γ.) αλαγθαζηηθώο απαιινηξησζείζεο 
ππέξ θαη κε δαπάλεο ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο “ΔΙΙΖΛΗΘΑ 
ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ.” ζπλνιηθήο εθηάζεσο κέηξσλ 
ηεηξαγσληθώλ ηξηαθνζίσλ ελελήληα δύν ρηιηάδσλ 

δηαθνζίσλ πελήληα (Κ2 392.250) ιόγσ δεκνζίαο 
σθέιεηαο, ήηνη δηα ηελ ππό ηεο εηαηξείαο ηαύηεο 
επέθηαζε ησλ ελ θαξακαγθά Αηηηθήο πθηζηάκελσλ 

Λαππεγείσλ ηεο σο θαη δηα ηελ ίδξπζε κνλάδνο 
θαηαζθεπήο Κεραλώλ Θαιάζζεο θαη μεξάο DIESEL, 
εκθαίλεηαη δε ην αθίλεην ηνύην ππό ηνλ αξηζκό 134 ζην 

από 17/8/1972 θηεκαηνινγηθό δηάγξακκα θαη ζηνλ από 
19/8/1972 θηεκαηνινγηθό πίλαθα ηνπ ηνπνγξάθνπ 
κεραληθνύ Θσλζηαληίλνπ Θνηηεάθνπ, ζπληαγέλησλ ζε 
εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκόλ 570948/19-5-1972 
απνθάζεσο ηνπ θ. Λνκάξρνπ Αηηηθήο. 

6 41957/1973 

(η. 2756 α.128) 

Γηαθόζηα ηξηάληα νθηώ ρηιηνζηά (238/1000) εμ 

αδηαηξέηνπ ελόο νηθνπέδνπ θεηκέλνπ θαηά ηνλ ηίηιν 
θηήζεσο ελ θαξακαγθά Αηηηθήο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ 
Γήκνπ Υατδαξίνπ, πξώελ Γήκνπ Αζελαίσλ, εληόο ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ηεο πόιεσο ηαύηεο παξά ηελ 

παξαιία Γαθλίνπ ή Υάλη Ρνπκαλέιη εθηάζεσο κέηξσλ 
ηεηξαγσληθώλ ρηιίσλ ηεηξαθνζίσλ πελήληα νθηώ (Κ2 
1458) πεξίπνπ, εκθαηλνκέλνπ ππό ηα ζηνηρεία 

α.β.γ.δ.ε.δ.ε.ζ.α. ζην από 5 επηεκβξίνπ 1962 
ζρεδηάγξακκα ηνπ κεραληθνύ Ληθήηα Ληθεηηάδε πνπ είλαη 
πξνζαξηεκέλν ζην ππ’ αξηζκόλ 7907/7-6-1963 
ζπκβόιαην ηνπ πκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ Κηραήι 
Βαζηιείνπ θαη ζπλνξεπόκελν Αξθηηθώο κε εγθεθξηκέλε 
αλώλπκε νδό επί πξνζώπνπ κέηξσλ ζαξάληα ηεζζάξσλ 

θαη ζαξάληα εθαηνζηώλ (44,40), Κεζεκβξηλώο κε 
ηδηνθηεζία πξώελ Ληθνιάνπ Γειαπόξηα θαη Καξίαο ρήξαο 
Ληθνιάνπ Κεηζνηάθε θαη ήδε αγλώζηνπ θαηά ηνλ ηίηιν 

θηήζεσο, επί πιεπξάο κέηξσλ δέθα νθηώ (18), 
Αλαηνιηθώο κε νηθόπεδν αγλώζηνπ επί πιεπξάο κέηξσλ 
ηξηάληα έμη (36) θαη Γπηηθώο κε αλώλπκε εγθεθξηκέλε 
νδό επί πξνζώπνπ κέηξσλ πελήληα ηξηώλ (35). Σα σο 

άλσ δηαθόζηα ηξηάληα νθηώ ρηιηνζηά (238/1000) εμ 
αδηαηξέηνπ ηνπ πξνπεξηγξαθέληνο νηθνπέδνπ 

05146011800

8/02/00 

Θάζεηνο ηδηνθηεζία κε πνζνζηό ζπγθπξηόηεηαο 

επί ηνπ γεσηεκαρίνπ 238/1000, εηο ηε 
Βόξεηoδπηηθή πιεπξά ηνπ κείδνλνο γεσηεκαρίνπ. 
Σν κεηδνλ γεσηεκάρην βξίζθεηαη ζηε δεκνηηθή 
ελόηεηα Υατδαξίνπ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ ηεο 

πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Γπηηθνύ Σνκέα Αζελώλ, 
ζηε ζέζε θαξακαγθάο, θείκελν επί ηεο νδνύ 
Θαινύο, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ πξνζσξηλήο 

θηεκαηνγξάθεζεο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ ρηιίσλ 
ηξηαθνζίσλ νγδόληα ελόο (1381,00) θαη εκβαδνύ 
δήισζεο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ ρηιίσλ 
ηεηξαθνζίσλ πελήληα νθηώ (1458,00), 
ζπλνξεπόκελν Βόξεηα κε ηδηνθηεζία αγλώζησλ 
(πξνζσξηλό ΘΑΔΘ 051460118006), Βνξεηνδπηηθά 

κε ηδηνθηεζία αγλώζησλ (πξνζσξηλό ΘΑΔΘ 
051460118007), Λνηηνδπηηθά κε νδό Θαινύο, 
Αλαηνιηθά κε νδό Ιακπέηε Δι..  
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Παράρηημα  

α/α Σσμβόλαιο Περιγραθή ζσμβολαίοσ Πρ.ΚΑΕΚ Περιγραθή ΚΑΕΚ Παραηηρήζεις 

αληηζηνηρνύλ εηο ηκήκα απηνύ εθηάζεσο κέηξσλ 

ηεηξαγσληθώλ ηξηαθνζίσλ ζαξάληα επηά (Κ2 347) 
πεξίπνπ, εκθαηλόκελν ππό ηνλ αξηζκό δύν (2) ζην από 
27 Απξηιίνπ 1963 ζρεδηάγξακκα ηνπ κεραληθνύ Ληθήηα 
Ληθεηηάδνπ πνπ είλαη πξνζαξηεκέλν ζην ππ’ αξηζκόλ 
7907/7-6-1963 ζπκβόιαην ηνπ πκβνιαηνγξάθνπ 
Αζελώλ Κηραήι Βαζηιείνπ θαη ζπλνξεπόκελν Βνξείσο κε 
εγθεθξηκέλε αλώλπκε νδό επί πξνζώπνπ κέηξσλ δέθα 

ελλέα (19), Λνηίσο επί πιεπξάο κέηξσλ έμη (6) κε ην ππ’ 
αξηζκόλ ηέζζεξα (4) ηκήκα ηνπ απηνύ νηθνπέδνπ, 
Αλαηνιηθώο κε ηδηνθηεζία αγλώζηνπ επί πιεπξάο κέηξσλ 

είθνζη ελόο (21), Λνηηνδπηηθώο κε ην ππ’ αξηζκόλ ηξία 
(3) ηκήκα ηνπ απηνύ νηθνπέδνπ επί πιεπξάο κέηξσλ 
δέθα πέληε (15) θαη Γπηηθώο κε ην ππ’ αξηζκόλ έλα (1) 

ηκήκα ηνπ απηνύ κείδνλνο νηθνπέδνπ επί πιεπξάο 
κέηξσλ δέθα πέληε θαη πελήληα εθαηνζηώλ (15,50). Σν 
ηκήκα ηνύην ηνπ νηθνπέδνπ απνηειεί απηνηειή θαη 
δηαθεθξηκέλε νξηδόληην ηδηνθηεζία δηεπόκελε ππό ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 3741/1929 όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε 
από ην Λ.Γ. 1024/1971 σο θαη ππό ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
ππ’ αξηζκόλ 7908/1963 πξάμεσο ηνπ πκβνιαηνγξάθνπ 

Αζελώλ Κηραήι Βαζηιείνπ, πεξί ζπζηάζεσο νξηδνληίνπ 
ηδηνθηεζίαο, λνκίκσο κεηαγξαθείζεο ζηνλ ηόκν 2107 θαη 
κε αύμνληα αξηζκό 65 ησλ βηβιίσλ κεηαγξαθώλ ηνπ 

Γήκνπ Αζελαίσλ. Σν σο άλσ αθίλεην θείηαη εληόο ηεο 
δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκόλ Δ 3377/26.4 5/5/72 
απνθάζεσο ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δζληθήο 
Οηθνλνκίαο (ΦΔΘ 98/ 5-5-1972 Σ.Γ.) αλαγθαζηηθώο 

απαιινηξησζείζεο ππέξ θαη κε δαπάλεο ηεο αλώλπκεο 
εηαηξείαο “ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ.” ζπλνιηθήο 
εθηάζεσο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ ηξηαθνζίσλ ελελήληα 
δύν ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ πελήληα (Κ2 392.250) ιόγσ 
δεκνζίαο σθέιεηαο, ήηνη δηα ηελ ππό ηεο εηαηξείαο 
ηαύηεο επέθηαζε ησλ ελ θαξακαγθά Αηηηθήο 

πθηζηάκελσλ Λαππεγείσλ ηεο σο θαη δηα ηελ ίδξπζε 
κνλάδνο θαηαζθεπήο Κεραλώλ Θαιάζζεο θαη μεξάο 

DIESEL, εκθαίλεηαη δε ην αθίλεην ηνύην ππό ηνλ αξηζκό 
137 ζην από 17/8/1972 θηεκαηνινγηθό δηάγξακκα θαη 
ζηνλ από 19/8/1972 θηεκαηνινγηθό πίλαθα ηνπ 
ηνπνγξάθνπ κεραληθνύ Θσλζηαληίλνπ Θνηηεάθνπ, 
ζπληαγέλησλ ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκόλ 570948/19-5-

1972 απνθάζεσο ηνπ θ. Λνκάξρνπ Αηηηθήο.   
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Παράρηημα  

α/α Σσμβόλαιο Περιγραθή ζσμβολαίοσ Πρ.ΚΑΕΚ Περιγραθή ΚΑΕΚ Παραηηρήζεις 

7 41872/1973 

(η.2755 α.320) 

Κηα ηζόγεηνο νηθία θείκελε θαηά ηνλ ηίηιν θηήζεσο ελ 

θαξακαγθά Αηηηθήο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ 
Υατδαξίνπ, πξώελ Γήκνπ Αζελαίσλ, εληόο ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ηεο πόιεσο ηαύηεο θαηά ηελ 
παξαιία Γαθλίνπ ή Υάλη Ρνπκαλέιη, ζπγθείκελε εθ δύν 
(2) δσκαηίσλ θαη ινηπώλ ρξεησδώλ, κεηά ησλ 
παξαξηεκάησλ θαη ζπζηαηηθώλ ηεο ηνπ νηθνπέδνπ ηεο 
θαη ηεο ελ γέλεη πεξηνρή ηεο, εθηάζεσο θαηά κελ ηνπο 

πξνγελέζηεξνπο ηίηινπο θηήζεσο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ 
πεληαθνζίσλ εμήληα επηά (Κ2 567) θαηά δε λεόηεξε 
θαηακέηξεζε κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ πεληαθνζίσλ 

ηξηάληα δύν θαη είθνζη ηξηώλ (Κ2 532,23) ή όζεο 
εθηάζεσο θαη αλ είλαη πιένλ ή έιαηηνλ, εκθαηλνκέλνπ 
ηνπ νηθνπέδνπ ηεο ππό ηνλ αξηζκό δύν άιθα (2α) ηνπ 

πέκπηνπ (5νπ) ηεηξαγώλνπ ζην από Καΐνπ 1951 
ζρεδηάγξακκα ηνπ κεραληθνύ Π. Καληδνπξάλε πνπ είλαη 
πξνζαξηεκέλν ζην ππ’ αξηζκόλ 32777/1955 ζπκβόιαην 
ηνπ πκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ Π. Θνπηζνρέξα θαη 
ζπλνξεπόκελν Αξθηηθώο κε νηθόπεδα θιεξνλόκσλ Πίζζα 
επί πιεπξάο κέηξσλ ζαξάληα (40), Αλαηνιηθώο κε ην ππ’ 
αξηζκόλ 2β νηθόπεδν ηδίνπ ηεηξαγώλνπ θαη 

ζρεδηαγξάκκαηνο επί πιεπξάο κέηξσλ πέληε (5), 
Κεζεκβξηλώο κε ην απηό ππ’ αξηζκόλ 2β νηθόπεδν ηδίνπ 
ηεηξαγώλνπ θαη ζρεδηαγξάκκαηνο επί πιεπξάο κέηξσλ 

είθνζη δύν (22) θαη Λνηηνδπηηθώο κε αλώλπκε 
εγθεθξηκέλε νδό επί πξνζώπνπ κέηξσλ ηξηάληα δύν 
(32). Σν σο άλσ αθίλεην θείηαη εληόο ηεο δπλάκεη ηεο 
ππ’ αξηζκόλ Δ 3377/26.4 5/5/1972 απνθάζεσο ησλ 

Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δζληθήο Οηθνλνκίαο (ΦΔΘ 98 
5-5-1972 Σ.Γ.) αλαγθαζηηθώο απαιινηξησζείζεο ππέξ 
θαη κε δαπάλεο ηεο εηαηξείαο “ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ 
Α.Δ.” πεξηνρήο ζπλνιηθήο εθηάζεσο κέηξσλ 
ηεηξαγσληθώλ ηξηαθνζίσλ ελελήληα δύν ρηιηάδσλ 
δηαθνζίσλ πελήληα (Κ2 392,250) ιόγσ δεκνζίαο 

σθέιεηαο, ήηνη δηα ηελ ππό ηεο εηαηξείαο ηαύηεο 
επέθηαζε ησλ ελ θαξακαγθά Αηηηθήο πθηζηάκελσλ 

Λαππεγείσλ ηεο σο θαη δηα ηελ ίδξπζε κνλάδνο 
θαηαζθεπήο Κεραλώλ ζαιάζζεο θαη μεξάο DIESEL, 
εκθαίλεηαη δε ην αθίλεην απηό ππό ηνλ αξηζκό 158 ζην 
από 17/8/1972 θηεκαηνινγηθό δηάγξακκα θαη ζηνλ από 
19/8/1972 θηεκαηνινγηθό πίλαθα ηνπ ηνπνγξάθνπ 

κεραληθνύ Θσλζηαληίλνπ Θνηηεάθνπ, ζπληαγέλησλ ζε 

05146011600

7 

Γεσηεκάρην ζηε δεκνηηθή ελόηεηα Υατδαξίνπ ηνπ 

Γήκνπ Υατδαξίνπ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο 
Γπηηθνύ Σνκέα Αζελώλ, ζηε ζέζε θαξακαγθάο, 
θείκελν επί ηεο νδνύ Ιακπέηε Δι., ζπλνιηθνύ 
εκβαδνύ πξνζσξηλήο θηεκαηνγξάθεζεο κέηξσλ 
ηεηξαγσληθώλ πεληαθνζίσλ είθνζη νθηώ (528,00) 
θαη εκβαδνύ δήισζεο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ 
ρηιίσλ ηεηξαθνζίσλ πεληαθνζίσλ είθνζη θαη 

εμήληα ελληά εθαηνζηώλ (520,69), ζπλνξεπόκελν 
Βνξεηναλαηνιηθά κε ηδηνθηεζία αγλώζησλ 
(πξνζσξηλό ΘΑΔΘ 051460116002), Γπηηθά κε 

νδό Ιακπέηε Δι., Λόηηα επί ηεζιαζκέλεο πιεπξάο 
κε ηδηνθηεζία αγλώζησλ (πξνζσξηλό ΘΑΔΘ 
051460116009).  
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Παράρηημα  

α/α Σσμβόλαιο Περιγραθή ζσμβολαίοσ Πρ.ΚΑΕΚ Περιγραθή ΚΑΕΚ Παραηηρήζεις 

εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκόλ 570948/19-5-1972 

απνθάζεσο ηνπ θ. Λνκάξρνπ Αηηηθήο.    

8 41870/1973 
(η.2755 α.318) 

Δλ νηθόπεδνλ θείκελνλ ελ θαξακαγθά Αηηηθήο ηεο 
πεξηθεξείαο ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ, πξώελ Γήκνπ 
Αζελαίσλ, θαηά ηελ παξαιίαλ Γαθλίνπ ή Υάλη 
Ρνπκαλέιη, εθηάζεσο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ δηαθνζίσλ 
ελελήθνληα νθηώ (Κ2 298) πεξίπνπ ή όζεο εθηάζεσο θαη 

αλ είλαη πιένλ ή έιαηηνλ, εκθαηλνκέλνπ ππό ηνλ 
αξηζκόλ έλα βήηα (1β) εηο ην ππό ρξνλνινγίαλ Κάτνο 
1951 ζρεδηάγξακκα ηνπ Κεραληθνύ Π. Καηδνπξάλε, ην 
πξνζαξηώκελνλ εηο ην ππ’ αξηζκόλ 32777/1955 

ζπκβόιαηνλ ηνπ πκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ Δπζηαζίνπ 
Θνπηζνρέξα θαη ζπλνξεπόκελνλ Αξθηηθώο κε ην ππ’ 

αξηζκόλ 3β νηθόπεδνλ ηδίνπ ηεηξαγώλνπ θαη 
ζρεδηαγξάκκαηνο επί πιεπξάο κέηξσλ είθνζη (20) 
Κεζεκβξηλώο κε ην ππ’ αξηζκόλ Ηα νηθόπεδνλ επί 
πιεπξάο κέηξσλ είθνζη (20) Αλαηνιηθώο κε 
εγθεθξηκέλελ αλώλπκνλ νδόλ επί πξνζώπνπ κέηξσλ 
δέθα ηεζζάξσλ θαη ελελήθνληα εθαηνζηώλ (14.90) θαη 
Γπηηθώο κε ην ππ’ αξηζκόλ Ηγ νηθόπεδνλ ηνπ απηνύ 

πάληνηε ηεηξαγώλνπ θαη ζρεδηαγξάκκαηνο επί πιεπξάο 
κέηξσλ δέθα ηεζζάξσλ θαη ελελήθνληα εθαηνζηώλ 
(14.90). Σν σο άλσ αθίλεην θείηαη εληόο ηεο δπλάκεη ηεο 
ππ’ αξηζκόλ Δ 3377/2285/ 26-4- 5/5/1972 απνθάζεσο 

ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δζληθήο Οηθνλνκίαο 
(ΦΔΘ 98 5-5-1972 Σ.Γ.) αλαγθαζηηθώο 
απαιινηξησζείζεο ππέξ θαη κε δαπάλεο ηεο εηαηξείαο 

“ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ.” πεξηνρήο ζπλνιηθήο 
εθηάζεσο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ ηξηαθνζίσλ ελελήληα 
δύν ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ πελήληα (Κ2 392,250) ιόγσ 
δεκνζίαο σθέιεηαο, ήηνη δηα ηελ ππό ηεο εηαηξείαο 
ηαύηεο επέθηαζε ησλ ελ θαξακαγθά Αηηηθήο 
πθηζηάκελσλ Λαππεγείσλ ηεο σο θαη δηα ηελ ίδξπζε 

κνλάδνο θαηαζθεπήο Κεραλώλ ζαιάζζεο θαη μεξάο 
DIESEL, εκθαίλεηαη δε ην αθίλεην απηό ππό ηνλ αξηζκό 
140 ζην από 17/8/1972 θηεκαηνινγηθό δηάγξακκα θαη 

ζηνλ από 19/8/1972 θηεκαηνινγηθό πίλαθα ηνπ 
ηνπνγξάθνπ κεραληθνύ Θσλζηαληίλνπ Θνηηεάθνπ, 
ζπληαγέλησλ ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκόλ 570948/19-5-
1972 απνθάζεσο ηνπ θ. Λνκάξρνπ Αηηηθήο. 

05146011600
5 

Γεσηεκάρην ζηε δεκνηηθή ελόηεηα Υατδαξίνπ ηνπ 
Γήκνπ Υατδαξίνπ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο 
Γπηηθνύ Σνκέα Αζελώλ, ζηε ζέζε θαξακαγθάο, 
θείκελν επί ηεο νδνύ Πεληαγίσλ, ζπλνιηθνύ 
εκβαδνύ πξνζσξηλήο θηεκαηνγξάθεζεο κέηξσλ 

ηεηξαγσληθώλ δηαθνζίσλ ελελήληα νθηώ 
(298,00) θαη εκβαδνύ δήισζεο κέηξσλ 
ηεηξαγσληθώλ δηαθνζίσλ ελελήληα ελλέα θαη 
ζαξάληα ηξηώλ εθαηνζηώλ (299,43), 

ζπλνξεπόκελν Βόξεηα κε ηδηνθηεζία αγλώζησλ 
(πξνζσξηλό ΘΑΔΘ 051460116008), Γπηηθά κε 

ηδηνθηεζία αγλώζησλ (πξνζσξηλό ΘΑΔΘ 
051460116004), Λόηηα κε νδό Πεληαγίσλ, 
Αλαηνιηθά κε ηδηνθηεζία εηαηξείαο «ΔΙΙΖΛΗΘΑ 
ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ.». (πξνζσξηλό ΘΑΔΘ 
051460116006).  
 

 

9 41860/1973 
(η.2755 α.26) 

Κηα ηζόγεηνο νηθία θείκελε θαηά ηνλ ηίηιν θηήζεσο ελ 
θαξακαγθά Αηηηθήο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ 

05146011600
6 

Γεσηεκάρην ζηε δεκνηηθή ελόηεηα Υατδαξίνπ ηνπ 
Γήκνπ Υατδαξίνπ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο 
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Παράρηημα  

α/α Σσμβόλαιο Περιγραθή ζσμβολαίοσ Πρ.ΚΑΕΚ Περιγραθή ΚΑΕΚ Παραηηρήζεις 

Υατδαξίνπ, πξώελ Γήκνπ Αζελαίσλ, εληόο ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ηεο πόιεσο ηαύηεο θαηά ηελ 
παξαιία Γαθλίνπ ή Υάλη Ρνπκαλέιη, εληόο ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ηεο πόιεσο ηαύηεο ζπγθεηκέλε εθ 
δύν (2) δσκαηίσλ θαη ινηπώλ ρξεησδώλ, κεηά ησλ 
παξαξηεκάησλ θαη ζπζηαηηθώλ ηεο ηνπ νηθνπέδνπ ηεο 
θαη ηεο ινηπήο ελ γέλεη πεξηνρή ηεο, εθηάζεσο κέηξσλ 
ηεηξαγσληθώλ δηαθνζίσλ ελελήληα ηεζζάξσλ (Κ2 294) 

πεξίπνπ ή όζεο εθηάζεσο θαη αλ είλαη πιένλ ή έιαηηνλ, 
εκθαηλνκέλνπ ηνπ νηθνπέδνπ ππό ηνλ αξηζκό ηξία Βήηα 
(3β) ηνπ Πέκπηνπ (5νπ) ηεηξαγώλνπ ζην ζρεδηάγξακκα 

πνπ είλαη πξνζαξηεκέλν ζην ππ’ αξηζκόλ 22142/1951 
ζπκβόιαην ηνπ πκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ Αξ. 
Θενθαλνπνύινπ θαη ζπλνξεπόκελν Αξθηηθώο κε ην ππ’ 

αξηζκόλ 3γ νηθόπεδν επί πιεπξάο κέηξσλ δέθα πέληε 
(15), Κεζεκβξηλώο κε νδό Αλώλπκε επί πξνζώπνπ 
κέηξσλ δέθα ηεζζάξσλ θαη ελελήληα εθαηνζηώλ 
(14,90), Αλαηνιηθώο κε ην ππ’ αξηζκόλ 3α νηθόπεδν επί 
πιεπξάο κέηξσλ δέθα ελλέα (19) θαη Γπηηθώο κε ην ππ’ 
αξηζκόλ 1β νηθόπεδν ηδίνπ πάληνηε ηεηξαγώλνπ θαη 
ζρεδηαγξάκκαηνο επί πιεπξάο κέηξσλ είθνζη ηξηώλ (23). 

Σν σο άλσ αθίλεην θείηαη εληόο ηεο δπλάκεη ηεο ππ’ 
αξηζκόλ Δ 3377/2285/ 26-4- 5/5/1972 απνθάζεσο ησλ 
Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δζληθήο Οηθνλνκίαο (ΦΔΘ 98 

5-5-1972 Σ.Γ.) αλαγθαζηηθώο απαιινηξησζείζεο ππέξ 
θαη κε δαπάλεο ηεο εηαηξείαο “ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ 
Α.Δ.” πεξηνρήο ζπλνιηθήο εθηάζεσο κέηξσλ 
ηεηξαγσληθώλ ηξηαθνζίσλ ελελήληα δύν ρηιηάδσλ 

δηαθνζίσλ πελήληα (Κ2 392,250) ιόγσ δεκνζίαο 
σθέιεηαο, ήηνη δηα ηελ ππό ηεο εηαηξείαο ηαύηεο 
επέθηαζε ησλ ελ θαξακαγθά Αηηηθήο πθηζηάκελσλ 
Λαππεγείσλ ηεο σο θαη δηα ηελ ίδξπζε κνλάδνο 
θαηαζθεπήο Κεραλώλ ζαιάζζεο θαη μεξάο DIESEL, 
εκθαίλεηαη δε ην αθίλεην απηό ππό ηνλ αξηζκό 141 ζην 

από 17/8/1972 θηεκαηνινγηθό δηάγξακκα θαη ζηνλ από 
19/8/1972 θηεκαηνινγηθό πίλαθα ηνπ ηνπνγξάθνπ 

κεραληθνύ Θσλζηαληίλνπ Θνηηεάθνπ, ζπληαγέλησλ ζε 
εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκόλ 570948/19-5-1972 
απνθάζεσο ηνπ θ. Λνκάξρνπ Αηηηθήο. 

Γπηηθνύ Σνκέα Αζελώλ, ζηε ζέζε θαξακαγθάο, 

θείκελν επί ηεο νδνύ Πεληαγίσλ, ζπλνιηθνύ 
εκβαδνύ πξνζσξηλήο θηεκαηνγξάθεζεο κέηξσλ 
ηεηξαγσληθώλ δηαθνζίσλ ελελήληα ελλέα 
(299,00) θαη εκβαδνύ δήισζεο κέηξσλ 
ηεηξαγσληθώλ δηαθνζίσλ ελελήληα ελλέα θαη 
είθνζη εθαηνζηώλ (299,20), ζπλνξεπόκελν 
Βόξεηα κε ηδηνθηεζία αγλώζησλ (πξνζσξηλό 

ΘΑΔΘ 051460116010), Γπηηθά κε ηδηνθηεζία 
εηαηξείαο «ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ.» 
(πξνζσξηλό ΘΑΔΘ 051460116005), Λόηηα κε νδό 

Πεληαγίσλ, Αλαηνιηθά κε ηδηνθηεζία εηαηξείαο 
«ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ.» (πξνζσξηλό ΘΑΔΘ 
051460116003).  

 

10 41958/1973 

(η.2756 α.127) 

Έλα νηθόπεδν κεηά ησλ επ’ απηνύ πάζεο θύζεσο 

θηηζκάησλ, έξγσλ, δέλδξσλ θιπ θείκελν θαηά ηνλ ηίηιν 
θηήζεσο ελ θαξακαγθά Αηηηθήο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ 

05146011600

3 

Γεσηεκάρην ζηε δεκνηηθή ελόηεηα Υατδαξίνπ ηνπ 

Γήκνπ Υατδαξίνπ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο 
Γπηηθνύ Σνκέα Αζελώλ, ζηε ζέζε θαξακαγθάο, 
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Παράρηημα  

α/α Σσμβόλαιο Περιγραθή ζσμβολαίοσ Πρ.ΚΑΕΚ Περιγραθή ΚΑΕΚ Παραηηρήζεις 

Γήκνπ Υατδαξίνπ, πξώελ Γήκνπ Αζελαίσλ, εληόο ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ηεο πόιεσο ηαύηεο θαηά ηελ 
παξαιία Γαθλίνπ ή Υάλη Ρνπκαλέιη, εθηάζεσο κέηξσλ 
ηεηξαγσληθώλ ηξηαθνζίσλ ηξηώλ θαη πέληε εθαηνζηώλ 
(303,05) πεξίπνπ ή όζεο εθηάζεσο θαη αλ είλαη πιένλ ή 
έιαηηνλ, εκθαηλόκελν ππό ηνλ αξηζκό ηξία άιθα κηθξό 
(3α) ηνπ Πέκπηνπ (5νπ) ηεηξαγώλνπ, ζην από 
ρξνλνινγία Καΐνπ 1952 ζρεδηάγξακκα ηνπ κεραληθνύ Π. 

Καληδνπξάλε, πνπ είλαη πξνζαξηεκέλν ζην ππ’ αξηζκόλ 
22142/1951 ζπκβόιαην ηνπ πκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ 
Αξηζηνη. Θενθαλνπνύινπ θαη ζπλνξεπόκελν Αξθηηθώο κε 

ην ππ’ αξηζκόλ ηξία γάκα (3γ) νηθόπεδν ηδίνπ 
ζρεδηαγξάκκαηνο, Κεζεκβξηλώο επί πξνζώπνπ κέηξσλ 
δέθα πέληε (15) κε αλώλπκε εγθεθξηκέλε νδό, 

Αλαηνιηθώο επί πξνζώπνπ κέηξσλ δέθα ελλέα (19) κε 
αλώλπκε εγθεθξηκέλε νδό θαη Γπηηθώο επί πιεπξάο 
κέηξσλ δέθα ελλέα (19) κε ην ππ’ αξηζκόλ ηξία Βήηα 
(3β) νηθόπεδν, ηδίνπ πάληνηε ηεηξαγώλνπ θαη 
ζρεδηαγξάκκαηνο. Σν σο άλσ αθίλεην θείηαη εληόο ηεο 
δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκόλ Δ 3377/ 26-4- 5/5/1972 
απνθάζεσο ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δζληθήο 

Οηθνλνκίαο (ΦΔΘ 98 5-5-1972 Σ.Γ.) αλαγθαζηηθώο 
απαιινηξησζείζεο ππέξ θαη κε δαπάλεο ηεο εηαηξείαο 
“ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ.” πεξηνρήο ζπλνιηθήο 

εθηάζεσο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ ηξηαθνζίσλ ελελήληα 
δύν ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ πελήληα (Κ2 392,250) ιόγσ 
δεκνζίαο σθέιεηαο, ήηνη δηα ηελ ππό ηεο εηαηξείαο 
ηαύηεο επέθηαζε ησλ ελ θαξακαγθά Αηηηθήο 

πθηζηάκελσλ Λαππεγείσλ ηεο σο θαη δηα ηελ ίδξπζε 
κνλάδνο θαηαζθεπήο Κεραλώλ ζαιάζζεο θαη μεξάο 
DIESEL, εκθαίλεηαη δε ην αθίλεην απηό ππό ηνλ αξηζκό 
142 ζην από 17/8/1972 θηεκαηνινγηθό δηάγξακκα θαη 
ζηνλ από 19/8/1972 θηεκαηνινγηθό πίλαθα ηνπ 
ηνπνγξάθνπ κεραληθνύ Θσλζηαληίλνπ Θνηηεάθνπ, 

ζπληαγέλησλ ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκόλ 570948/19-5-
1972 απνθάζεσο ηνπ θ. Λνκάξρνπ Αηηηθήο.    

θείκελν επί ηεο νδνύ Πεληαγίσλ θαη Σξίησλνο, 

ζπλνιηθνύ εκβαδνύ πξνζσξηλήο 
θηεκαηνγξάθεζεο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ 
ηξηαθνζίσλ (300,00) θαη εκβαδνύ δήισζεο 
κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ ηξηαθνζίσλ θαη είθνζη 
εθαηνζηώλ (300,20), ζπλνξεπόκελν Βόξεηα κε 
ηδηνθηεζία αγλώζησλ (πξνζσξηλό ΘΑΔΘ 
051460116010), Γπηηθά κε ηδηνθηεζία εηαηξείαο 

«ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ.» (πξνζσξηλό ΘΑΔΘ 
051460116006), Λόηηα κε νδό Πεληαγίσλ, 
Αλαηνιηθά κε νδό Σξίησλνο. 

11 41961/1973 
(η.2756 α.131) 

Δλ ζπξκαηνπιεγκέλνλ νηθόπεδνλ θείκελνλ εηο 
θαξακαγθά Αηηηθήο ηεο πεξηθεξείαο ηνπ Γήκνπ 
Υατδαξίνπ, πξώελ Γήκνπ Αζελαίσλ, εληόο ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ηεο πόιεσο ηαύηεο, θαηά ηελ 

παξαιίαλ Γαθλίνπ ή Υάλη Ρνπκαλέιη, εθηάζεσο κέηξσλ 
ηεηξαγσληθώλ ηξηαθνζίσλ ηεζζαξάθνληα (Κ2 340) 

05146012000
2 

Γεσηεκάρην ζηε δεκνηηθή ελόηεηα Υατδαξίνπ ηνπ 
Γήκνπ Υατδαξίνπ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο 
Γπηηθνύ Σνκέα Αζελώλ, ζηε ζέζε θαξακαγθάο, 
θείκελν επί ηεο νδνύ Πεληαγίσλ θαη Σξίησλνο, 

ζπλνιηθνύ εκβαδνύ πξνζσξηλήο 
θηεκαηνγξάθεζεο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ 
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Παράρηημα  

α/α Σσμβόλαιο Περιγραθή ζσμβολαίοσ Πρ.ΚΑΕΚ Περιγραθή ΚΑΕΚ Παραηηρήζεις 

πεξίπνπ ή όζεο εθηάζεσο θαη αλ είλαη πιένλ ή έιαηηνλ, 

εκθαηλόκελνλ ππό ηνλ αξηζκόλ ηέζζαξα βήηα κηθξόλ 
(4β) ηνπ νγδόνπ (8νπ) νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ εηο ην 
ππό ρξνλνινγίαλ Κάτνο 1951 ζρεδηάγξακκα ηνπ 
κεραληθνύ Π. Καηδνπξάλε ην πξνζαξηώκελνλ εηο ην ππ’ 
αξηζκόλ 32777/1955 ζπκβόιαηνλ ηνπ πκβνιαηνγξάθνπ 
Αζελώλ Δπζηαζίνπ Θνπηζνρέξα θαη ζπλνξεπόκελνλ 
Αξθηηθώο κε ην ππ’ αξηζκόλ ηέζζαξα άιθα (4α) 

νηθόπεδνλ ηδίνπ ηεηξαγώλνπ επί πιεπξάο κέηξσλ είθνζη 
(20) κεζεκβξηλώο κε ην ππ’ αξηζκόλ ηξία Βήηα (3β) 
νηθόπεδνλ ηδίνπ ηεηξαγώλνπ επί πιεπξάο κέηξσλ είθνζη 

(20), Αλαηνιηθώο κε ην ππ’ αξηζκόλ ηέζζαξα γάκα (4γ) 
νηθόπεδνλ ηδίνπ πάληνηε ηεηξαγώλνπ θαη 
ζρεδηαγξάκκαηνο επί πιεπξάο κέηξσλ δέθα επηά (17) θαη 

δπηηθώο κε εγθεθξηκέλελ αλώλπκνλ νδόλ επί πξνζώπνπ 
κέηξσλ δέθα επηά (17). Σν σο άλσ αθίλεην θείηαη εληόο 
ηεο δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκόλ Δ 3377/ 26-4- 5/5/1972 
απνθάζεσο ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δζληθήο 
Οηθνλνκίαο (ΦΔΘ 98 5-5-1972 Σ.Γ.) αλαγθαζηηθώο 
απαιινηξησζείζεο ππέξ θαη κε δαπάλεο ηεο εηαηξείαο 
“ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ.” πεξηνρήο ζπλνιηθήο 

εθηάζεσο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ ηξηαθνζίσλ ελελήθνληα 
δύν ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ πεληήθνληα (Κ2 392,250) ιόγσ 
δεκνζίαο σθέιεηαο, ήηνη δηα ηελ ππό ηεο εηαηξείαο 

ηαύηεο επέθηαζε ησλ ελ θαξακαγθά Αηηηθήο 
πθηζηάκελσλ Λαππεγείσλ ηεο σο θαη δηα ηελ ίδξπζε 
κνλάδνο θαηαζθεπήο Κεραλώλ ζαιάζζεο θαη μεξάο 
DIESEL, εκθαίλεηαη δε ην αθίλεην απηό ππό ηνλ αξηζκό 

161 ζην από 17/8/1972 θηεκαηνινγηθό δηάγξακκα θαη 
ζηνλ από 19/8/1972 θηεκαηνινγηθό πίλαθα ηνπ 
ηνπνγξάθνπ κεραληθνύ Θσλζηαληίλνπ Θνηηεάθνπ. 

ηξηαθνζίσλ ηξηάληα ηεζζάξσλ (334,00) θαη 

εκβαδνύ δήισζεο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ 
ηξηαθνζίσλ ηξηάληα νθηώ θαη ηξηάληα πέληε 
εθαηνζηώλ (338,35), ζπλνξεπόκελν Βόξεηα κε 
ηδηνθηεζία αγλώζησλ (πξνζσξηλό ΘΑΔΘ 
051460120001), Γπηηθά κε νδό Σξίησλνο, Λόηηα 
κε ηδηνθηεζία αγλώζησλ (πξνζσξηλό ΘΑΔΘ 
051460120010), Αλαηνιηθά κε ηδηνθηεζία 

αγλώζησλ (πξνζσξηλό ΘΑΔΘ 051460120003). 

12 41902/1973 
(η.2755 α.364) 

Σα έλδεθα δέθαηα πέκπηα (11/15) εμ αδηαηξέηνπ ελόο 
νηθνπέδνπ θείκελνπ ελ θαξακαγθά Αηηηθήο ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ, πξώελ Γήκνπ 
Αζελαίσλ, εληόο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ηεο πόιεσο 
ηαύηεο θαηά ηελ παξαιία Γαθλίνπ ή Υάλη Ρνπκαλέιη, 

εθηάζεσο ηνπ όινπ κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ πεληαθνζίσλ 
είθνζη έμη θαη πελήληα ελόο εθαηνζηώλ (526,51) πεξίπνπ 
ή όζεο εθηάζεσο θαη αλ είλαη εκθαηλνκέλνπ ππό ηνλ 
αξηζκό έλα γάκα κηθξό (1γ) ηνπ όγδννπ (8νπ) 

νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ ζην ππό ρξνλνινγία Καΐνπ 
1951 ζρεδηάγξακκα ηνπ κεραληθνύ Π. Καληδνπξάλε, 

05146012000
7/03/00 

Σα έλδεθα δέθαηα πέκπηα (11/15) εμ αδηαηξέηνπ 
κηαο θαζέηνπ ηδηνθηεζίαο κε κε πξνζδηνξηζζέλ 

πνζνζηό ζπγθπξηόηεηαο επί ηνπ γεσηεκαρίνπ, εηο 
ηε Αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ κείδνλνο γεσηεκαρίνπ. 
Σν κείδνλ γεσηεκάρην βξίζθεηαη ζηε δεκνηηθή 

ελόηεηα Υατδαξίνπ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ ηεο 
πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Γπηηθνύ Σνκέα Αζελώλ, 
ζηε ζέζε θαξακαγθάο, θείκελν επί ηεο νδνύ 
Αληηζζέλνπο, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ πξνζσξηλήο 

θηεκαηνγξάθεζεο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ 
πεληαθνζίσλ είθνζη δύν (522,00) θαη εκβαδνύ 

Έρεη ππνβιεζεί ε ππ’ 
αξηζ. Πξση. 05146/ 

1814/ 29-06-2015 
αίηεζε δηόξζσζεο ηεο 
εηαηξείαο «ΔΙΙΖΛΗΘΑ 

ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ.», ε 
νπνία έγηλε ελ κέξεη 
δεθηή από ην Δζληθό 
Θηεκαηνιόγην θαηά ηε 

ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο 21-
10-2016 θαη 



15 
 

Παράρηημα  

α/α Σσμβόλαιο Περιγραθή ζσμβολαίοσ Πρ.ΚΑΕΚ Περιγραθή ΚΑΕΚ Παραηηρήζεις 

πνπ είλαη πξνζαξηεκέλν ζην ππ’ αξηζκόλ 32777/1955 

ζπκβόιαην ηνπ πκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ Δπζηαζίνπ 
Θνπηζνρέξα θαη ζπλνξεπόκελνπ Αλαηνιηθώο κε ην ππ’ 
αξηζκόλ 8γ νηθόπεδν ηδίνπ ηεηξαγώλνπ θαη 
ζρεδηαγξάκκαηνο επί πιεπξάο κέηξσλ ηξηάληα πέληε θαη 
ηξηάληα πέληε εθαηνζηώλ (35,35), Γπηηθώο κε ηα ππ’ 
αξηζκνύο 1α θαη 1β νηθόπεδα επί πιεπξάο κέηξσλ δέθα 
νθηώ θαη ζαξάληα εθαηνζηώλ ζπλ δέθα επηά (18,40 + 

17), Βνξείσο κε ην ππ’ αξηζκόλ 2α νηθόπεδν ηδίνπ 
πάληνηε ηεηξαγώλνπ θαη ζρεδηαγξάκκαηνο επί πιεπξάο 
κέηξσλ δέθα ηεζζάξσλ θαη ελελήληα εθαηνζηώλ (14,90) 

θαη Λνηίσο κε αλώλπκε εγθεθξηκέλε νδό επί πξνζώπνπ 
κέηξσλ δέθα ηεζζάξσλ θαη ελελήληα εθαηνζηώλ 
(14,90).  Σν σο άλσ αθίλεην θείηαη εληόο ηεο δπλάκεη 

ηεο ππ’ αξηζκόλ Δ 3377/ 26-4-1972 απνθάζεσο ησλ 
Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δζληθήο Οηθνλνκίαο (ΦΔΘ 98 
5-5-1972 Σ.Γ.) αλαγθαζηηθώο απαιινηξησζείζεο ππέξ 
θαη κε δαπάλεο ηεο εηαηξείαο “ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ 
Α.Δ.” πεξηνρήο ζπλνιηθήο εθηάζεσο κέηξσλ 
ηεηξαγσληθώλ ηξηαθνζίσλ ελελήληα δύν ρηιηάδσλ 
δηαθνζίσλ πελήληα (Κ2 392,250) ιόγσ δεκνζίαο 

σθέιεηαο, ήηνη δηα ηελ ππό ηεο εηαηξείαο ηαύηεο 
επέθηαζε ησλ ελ θαξακαγθά Αηηηθήο πθηζηάκελσλ 
Λαππεγείσλ ηεο σο θαη δηα ηελ ίδξπζε κνλάδνο 

θαηαζθεπήο Κεραλώλ ζαιάζζεο θαη μεξάο DIESEL, 
εκθαίλεηαη δε ην αθίλεην απηό ππό ηνλ αξηζκό 169 ζην 
από 17/8/1972 θηεκαηνινγηθό δηάγξακκα θαη ζηνλ από 
19/8/1972 θηεκαηνινγηθό πίλαθα ηνπ ηνπνγξάθνπ 

κεραληθνύ Θσλζηαληίλνπ Θνηηεάθνπ, ζπληαγέλησλ ζε 
εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκόλ 570948/19-5-1972 
απνθάζεσο ηνπ θ. Λνκάξρνπ Αηηηθήο.    

δήισζεο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ πεληαθνζίσλ 

είθνζη νθηώ θαη ζαξάληα ελλέα εθαηνζηώλ 
(528,49), ζπλνξεπόκελν Βόξεηα κε ηδηνθηεζία 
αγλώζησλ (πξνζσξηλό ΘΑΔΘ 051460120006), 
Γπηηθά κε νδό Σξίησλνο, Λόηηα κε νδό 
Αληηζζέλνπο, Αλαηνιηθά κε ηδηνθηεζία αγλώζησλ 
(πξνζσξηλό ΘΑΔΘ 051460120014). 
 

απνθαζίζζεθε ε 

θαηαρώξεζε ηεο 
εηαηξείαο «ΔΙΙΖΛΗΘΑ 
ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ.» σο 
δηθαηνύρνπ δηθαηώκαηνο 
πιήξνπο θπξηόηεηαο 
11/15 εμ αδηαηξέηνπ 
εκβαδνύ 522 η.κ. απινύ 

γεσηεκαρίνπθαη όρη 
θαζέηνπ ηδηνθηεζίαο, 
δεδνκέλνπ όηη ε 

ζύζηαζε θαζέηνπ 
ηδηνθηεζίαο πνπ έρεη 
ιάβεη ρώξα 

κεηαγξάθεθε ζην 
αξκόδην 
Τπνζεθνθπιαθείν 
κεηαγελέζηεξα ηνπ ππ’ 
αξηζ. 4232/59 
ζπκβνιαίνπ (ππ’ αξηζ. 
41902/73 ζπκβόιαην) 

δπλάκεη ηνπ νπνίνπ 
απέθηεζαλ νη 
δηθαηνπάξνρνη ηεο σο 

άλσ εηαηξείαο ην έλδηθν 
απιό γεσηεκάρην θαη όρη 
ηκήκα επξύηεξνπ 
γεσηεκαρίνπ (θάζεηε 

ηδηνθηεζία). 
Σα ππόινηπα 4/15 επί 
ηνπ σο άλσ νηθνπέδνπ 
θέξνληαη σο ηδηνθηεζίαο 
αγλώζησλ, θαζώο ε 
άλσ δηνξζσηηθή 

απόθαζε δελ δέρηεθε 
ηελ άλσ αίηεζε σο πξνο 

ηελ  απόθηεζε 
θπξηόηεηαο επί ησλ 4/15 
ηνπ γεσηεκαρίνπ εθ 
κέξνπο ηεο εηαηξείαο 
ιόγσ εθηάθηνπ 

ρξεζηθηεζίαο.  
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Παράρηημα  

α/α Σσμβόλαιο Περιγραθή ζσμβολαίοσ Πρ.ΚΑΕΚ Περιγραθή ΚΑΕΚ Παραηηρήζεις 

ε εθθξεκόηεηα ε 

δηνξζσκέλε αλάξηεζε 
ζηνπο θηεκαηνινγηθνύο 
πίλαθεο.  

13 41962/1973 
(η.2756 α.132) 

Σα έλδεθα δέθαηα πέκπηα (11/15) εμ αδηαηξέηνπ ελόο 
νηθνπέδνπ ζπξκαηνπιεγκέλνπ θείκελνπ ελ θαξακαγθά 
Αηηηθήο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ, πξώελ 

Γήκνπ Αζελαίσλ, εληόο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ηεο 
πόιεσο ηαύηεο θαηά ηελ παξαιία Γαθλίνπ ή Υάλη 
Ρνπκαλέιη, εθηάζεσο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ δηαθνζίσλ 
εβδνκήληα νθηώ  θαη νγδόληα εθαηνζηώλ (Κ2 278,80) 

πεξίπνπ ή όζεο εθηάζεσο θαη αλ είλαη πιένλ ή έιαηηνλ, 
εκθαηλνκέλνπ ππό ηνλ αξηζκό έλα άιθα κηθξό (1α) ηνπ 

έλαηνπ (9νπ) νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ ζην ππό 
ρξνλνινγία Καΐνπ 1951 ζρεδηάγξακκα ηνπ κεραληθνύ Π. 
Καληδνπξάλε, πνπ είλαη πξνζαξηεκέλν ζην ππ’ αξηζκόλ 
32777/1955 ζπκβόιαην ηνπ πκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ 
Δπζηαζίνπ Θνπηζνρέξα θαη ζπλνξεπόκελνπ Βνξείσο κε 
εγθεθξηκέλε αλώλπκε νδό επί πξνζώπνπ κέηξσλ δέθα 
έμη θαη πέληε εθαηνζηώλ (16,05), Βνξεηνδπηηθώο κε 

εγθεθξηκέλε αλώλπκε νδό επί πξνζώπνπ κέηξσλ δέθα 
ηξηώλ θαη ζαξάληα πέληε εθαηνζηώλ (13,45), 
Λνηηνδπηηθώο κε εγθεθξηκέλε νδό επί πξνζώπνπ κέηξσλ 
έληεθα θαη πελήληα εθαηνζηώλ (11,50), Αλαηνιηθώο κε 

ην ππ’ αξηζκόλ έλα βήηα κηθξό (1β) νηθόπεδν ηδίνπ 
ηεηξαγώλνπ επί πιεπξάο κέηξσλ δέθα νθηώ (18) θαη 
Λνηηναλαηνιηθώο κε ην ππ’ αξηζκόλ έλα βήηα κηθξό (1β) 

νηθόπεδν ηνπ απηνύ πάληνηε ηεηξαγώλνπ θαη 
ζρεδηαγξάκκαηνο επί πιεπξάο κέηξσλ δώδεθα (12). Σν 
σο άλσ αθίλεην θείηαη εληόο ηεο δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκόλ 
Δ 3377/ 26.4. 5/5/1972 απνθάζεσο ησλ Τπνπξγώλ 
Οηθνλνκηθώλ θαη Δζληθήο Οηθνλνκίαο (ΦΔΘ 98 5-5-1972 
Σ.Γ.) αλαγθαζηηθώο απαιινηξησζείζεο ππέξ θαη κε 

δαπάλεο ηεο εηαηξείαο “ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ.” 
πεξηνρήο ζπλνιηθήο εθηάζεσο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ 
ηξηαθνζίσλ ελελήληα δύν ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ πελήληα 

(Κ2 392,250) ιόγσ δεκνζίαο σθέιεηαο, ήηνη δηα ηελ 
ππό ηεο εηαηξείαο ηαύηεο επέθηαζε ησλ ελ θαξακαγθά 
Αηηηθήο πθηζηάκελσλ Λαππεγείσλ ηεο σο θαη δηα ηελ 
ίδξπζε κνλάδνο θαηαζθεπήο Κεραλώλ ζαιάζζεο θαη 

μεξάο DIESEL, εκθαίλεηαη δε ην αθίλεην απηό ππό ηνλ 
αξηζκό 169 ζην από 17/8/1972 θηεκαηνινγηθό 

05146012300
1/04/00 

Σα έλδεθα δέθαηα πέκπηα (11/15) εμ αδηαηξέηνπ 
κηαο θαζέηνπ ηδηνθηεζίαο κε κε πξνζδηνξηζζέλ 
πνζνζηό ζπγθπξηόηεηαο επί ηνπ γεσηεκαρίνπ, εηο 

ηε Γπηηθή πιεπξά ηνπ κείδνλνο γεσηεκαρίνπ. 
Σν κείδνλ νηθόπεδν βξίζθεηαη ζηε δεκνηηθή 
ελόηεηα Υατδαξίνπ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ ηεο 
πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Γπηηθνύ Σνκέα Αζελώλ, 

ζηε ζέζε θαξακαγθάο, θείκελν επί ηεο νδνύ 
Αληηζζέλνπο θαη Θαινύο αξηζκόο 6, ζπλνιηθνύ 

εκβαδνύ πξνζσξηλήο θηεκαηνγξάθεζεο κέηξσλ 
ηεηξαγσληθώλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ ζαξάληα 
ηεζζάξσλ (1244,00) θαη εκβαδνύ δήισζεο 
(αθνξνύζα ην κέξνο) κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ 
δηαθνζίσλ νγδόληα ελλέα θαη εμήληα ηεζζάξσλ 
εθαηνζηώλ (289,64), ζπλνξεπόκελν Βόξεηα κε 
νδό Αληηζζέλνπο, Γπηηθά κε νδό Θαινύο, 

Λνηηνδπηηθά κε νδό Θαινύο, Αλαηνιηθά επί 
ηεζιαζκέλεο πιεπξάο κε ηδηνθηεζία αγλώζησλ 
(πξνζσξηλό ΘΑΔΘ 051460123003). 
 

Τπάξρεη απόθιηζε 
κεηαμύ ηίηινπ θαη 
θαηαρώξεζεο ζην 

Θηεκαηνιόγην 
αλαθνξηθά κε ην αλ ην 
γεσηεκάρην απνηειεί 
θάζεην ηδηνθηεζία επί 

κείδνλνο νηθνπέδνπ ή 
απηνηειέο νηθόπεδν. 

Έρεη ππνβιεζεί ε ππ’ 
αξηζ. Πξση. 05146/ 
1815/ 29-06-2015 
αίηεζε δηόξζσζεο ηεο 
εηαηξείαο «ΔΙΙΖΛΗΘΑ 
ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ.», ε 
νπνία απεξξίθζε από ην 

Δζληθό Θηεκαηνιόγην 
θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπ 
ζηηο 21-10-2016 κε ηελ 
αηηηνινγία όηη ην ππ’ 

αξηζκόλ 13093/63 
ζπκβόιαην ζύζηαζεο 
θαζέηνπ ηδηνθηεζίαο έρεη 

κεηαγξαθεί ρξνληθά 
πξνγελέζηεξα ζε ζρέζε 
κε ην ππ’ αξηζκόλ 
10966/66 ζπκβόιαην 
(ηζηνξηθό αξ 41962/73 
θαη 12744/03 

ζπκβνιαίσλ) πνπ 
απνηειεί ηνλ ηίηιν 
πξνγελέζηεξν θηήζεσο 

θαη σο εθ ηνύηνπ ε 
εληζηάκελε εηαηξεία δελ 
κπνξεί λα θαηαρσξεζεί 
δηθαηνύρνο απινύ 

γεσηεκαρίνπ.  
Σα ππόινηπα 4/15 επί 
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Παράρηημα  

α/α Σσμβόλαιο Περιγραθή ζσμβολαίοσ Πρ.ΚΑΕΚ Περιγραθή ΚΑΕΚ Παραηηρήζεις 

δηάγξακκα θαη ζηνλ από 19/8/1972 θηεκαηνινγηθό 

πίλαθα ηνπ ηνπνγξάθνπ κεραληθνύ Θσλζηαληίλνπ 
Θνηηεάθνπ, ζπληαγέλησλ ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκόλ 
570948/19-5-1972 απνθάζεσο ηνπ θ. Λνκάξρνπ 
Αηηηθήο.    

ηνπ σο άλσ νηθνπέδνπ 

θέξνληαη σο ηδηνθηεζίαο 
αγλώζησλ, θαζώο ε 
άλσ δηνξζσηηθή 
απόθαζε δελ δέρηεθε 
ηελ άλσ αίηεζε σο πξνο 
ηελ  απόθηεζε 
θπξηόηεηαο επί ησλ 4/15 

ηνπ γεσηεκαρίνπ εθ 
κέξνπο ηεο εηαηξείαο 
ιόγσ εθηάθηνπ 

ρξεζηθηεζίαο 

14 41873/1973 

(η.2755 α.321) 

Σα έλδεθα δέθαηα πέκπηα (11/15) εμ αδηαηξέηνπ ελόο 

νηθνπέδνπ θείκελνπ θαηά ηνλ ηίηιν θηήζεσο ελ 
θαξακαγθά Αηηηθήο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ 
Υατδαξίνπ, πξώελ Γήκνπ Αζελαίσλ, εληόο ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ηεο πόιεσο ηαύηεο θαηά ηελ 
παξαιία Γαθλίνπ ή Υάλη Ρνπκαλέιη, εθηάζεσο  ηνπ όινπ 
κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ δηαθνζίσλ ελελήθνληα πέληε θαη 
ηξηάθνληα πέληε εθαηνζηώλ (Κ2 295,35) ή όζεο 

εθηάζεσο θαη αλ είλαη, εκθαηλνκέλνπ ππό ηνλ αξηζκό 
νθηώ (8) ηνπ ελδέθαηνπ (11νπ) νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ 
ζην ππό ρξνλνινγία Καΐνπ 1951 ζρεδηάγξακκα ηνπ 
κεραληθνύ Π. Καληδνπξάλε, θαη ζπλνξεπόκελνπ 

Αλαηνιηθώο κε ην ππ’ αξηζκόλ δέθα (10) νηθόπεδν ηνπ 
ηδίνπ ηεηξαγώλνπ θαη ζρεδηαγξάκκαηνο, επί πιεπξάο 
κέηξσλ είθνζη δύν θαη νγδνήθνληα επηά εθαηνζηώλ 

(22,87), Γπηηθώο κε ην ππ’ αξηζκόλ έμη (6) νηθόπεδν επί 
πιεπξάο κέηξσλ είθνζη δύν θαη νγδνήθνληα επηά 
εθαηνζηώλ (22,87), Βνξείσο κε ην ππ’ αξηζκόλ ελλέα (9) 
νηθόπεδν ηδίνπ πάληνηε ηεηξαγώλνπ θαη 
ζρεδηαγξάκκαηνο επί πιεπξάο κέηξσλ δέθα ηξηώλ (13) 
θαη Λνηίσο κε εγθεθξηκέλε αλώλπκε νδό επί πξνζώπνπ 

κέηξσλ δέθα ηξηώλ (13). Σν σο άλσ αθίλεην θείηαη εληόο 
ηεο δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκόλ Δ 3377/ 26-4- 5/5/1972 
απνθάζεσο ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δζληθήο 

Οηθνλνκίαο (ΦΔΘ 98 5-5-1972 Σ.Γ.) αλαγθαζηηθώο 
απαιινηξησζείζεο ππέξ θαη κε δαπάλεο ηεο εηαηξείαο 
“ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ.” πεξηνρήο ζπλνιηθήο 
εθηάζεσο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ ηξηαθνζίσλ ελελήθνληα 

δύν ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ πεληήθνληα (Κ2 392,250) ιόγσ 
δεκνζίαο σθέιεηαο, ήηνη δηα ηελ ππό ηεο εηαηξείαο 

05146012201

3 (πηζαλώο) 

 Ζ πεξηγξαθή ηνπ 

αθηλήηνπ πξνθύπηεη 
κόλν από ηνλ ηίηιν 
θηήζεσο, θαζώο δελ 
έρνπλ πξνζθνκηζζεί α) 
απόζπαζκα θηεκ/θνύ 
πίλαθα αλάξηεζεο θαη β) 
απόζπαζκα πξνζσξηλνύ 

θηεκ/θνύ δηαγξάκκαηνο 
αλάξηεζεο. 
Έρεη ππνβιεζεί ε ππ’ 
αξηζ. Πξση. 05146/ 

1816/ 29-06-2015 
αίηεζε δηόξζσζεο ηεο 
εηαηξείαο «ΔΙΙΖΛΗΘΑ 

ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ.», ε 
νπνία έγηλε ελ κέξεη 
δεθηή από ην Δζληθό 
Θηεκαηνιόγην θαηά ηε 
ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο 20-
10-2016 θαη 

απνθαζίζηεθε όηη από 
ηελ ππ’ αξηζκόλ 
2538/2011 πξάμε 

ραξαθηεξηζκνύ ηεο 
Γηεύζπλζεο Γαζώλ 
Γπηηθήο Αηηηθήο 
απνδεηθλύεηαη όηη ε 

έλδηθε έθηαζε 
ραξαθηεξίδεηαη σο κε 
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Παράρηημα  

α/α Σσμβόλαιο Περιγραθή ζσμβολαίοσ Πρ.ΚΑΕΚ Περιγραθή ΚΑΕΚ Παραηηρήζεις 

ηαύηεο επέθηαζε ησλ ελ θαξακαγθά Αηηηθήο 

πθηζηάκελσλ Λαππεγείσλ ηεο σο θαη δηα ηελ ίδξπζε 
κνλάδνο θαηαζθεπήο Κεραλώλ ζαιάζζεο θαη μεξάο 
DIESEL, εκθαίλεηαη δε ην αθίλεην απηό ππό ηνλ αξηζκό 
179 ζην από 17/8/1972 θηεκαηνινγηθό δηάγξακκα θαη 
ζηνλ από 19/8/1972 θηεκαηνινγηθό πίλαθα ηνπ 
ηνπνγξάθνπ κεραληθνύ Θσλζηαληίλνπ Θνηηεάθνπ. 

δαζηθή. Ζ ζρεηηθή 

απόθαζε έρεη θαηαζηεί 
ηειεζίδηθε θαη ζπλεπώο 
δελ ηζρύεη ην ηεθκήξην 
θπξηόηεηαο ππέξ ηνπ 
Διιεληθνύ Γεκνζίνπ 
πεξί ηξηαθνληαεηνύο 
λνκήο κέρξη 11.9.1915. 

Ζ εληζηάκελε εηαηξεία 
λαππεγείσλ ζεκειηώλεη 
δηθαίσκα θπξηόηεηαο επί 

ησλ 11/15 ηνπ έλδηθνπ 
αθηλήηνπ βάζεη ηνπ 
ηίηινπ θηήζεώο ηεο. 

Γηα ηα ππόινηπα 4/15 
επί ηνπ σο άλσ 
νηθνπέδνπ ε εηαηξεία 
επηθαιείηαη απόθηεζε 
θπξηόηεηαο ιόγσ 
εθηάθηνπ ρξεζηθηεζίαο 

15 38521/1957 
(η.1720 α.149), 

39610/1957 
(η.1740 α.410), 

40385/1957 
(η.1758 α.260), 

60266/1965 

(η.2250 α.138,) 
11774/1968 

(η.2430 α,185), 
Β.Γ 25-6-1957 

(ΦΔΘ 123Α/ 
12-7-1957), 

42192/1958 
(η.1785 α.400), 

43925/1958 

(η.1819 α.74), 
43962/1958 

(η.1828 α.307), 
43730/1958 

(η.1808 α.90), 
Β.Γ. 17-5-1959 

 Σκήκα ηνπ 
ΘΑΔΘ 

05146010100
1 

Γεσηεκάρην, θείκελν ζηε δεκνηηθή ελόηεηα 
Υατδαξίνπ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ ηεο 
πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Γπηηθνύ Σνκέα Αζελώλ, 
ζηε ζέζε θαξακαγθάο, επί ηεο νδνύ Παιάζθα 

ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 37.360,85 η.κ., εκθαηλόκελν 
κε ηα ζηνηρεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-1 ζην από Γεθεκβξίνπ 2018 

ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ Σνπνγξάθνπ 
Κεραληθνύ Αλησλίνπ Λ. Θνπηξνπκπή θαη 
ζπλνξεπόκελν ζύκθσλα κε ην ζρεδηάγξακκα 
απηό Βορειοδσηικά επί ηεζιαζκέλεο πιεπξάο 1-
2 κέηξσλ 33,28, 2-3 κέηξσλ 33,62, 3-4 κέηξσλ 
8,54 κε αηγηαιό θαη 4-5 κέηξσλ 48,09, 5-6 

κέηξσλ 6,29 κε παιαηό αηγηαιό/ήδε ηδηνθηεζία 
ηεο εηαηξείαο «Διιεληθά Λαππεγεία Α.Δ.», 
Βορειοαναηολικά επί ηεζιαζκέλεο πιεπξάο 6-7 

κέηξσλ 166,12, 7-8 κέηξσλ 67,37, 8-9 κέηξσλ 
27,36, 9-10 κέηξσλ 83,04 κε ηδηνθηεζία ηεο 
εηαηξείαο «Διιεληθά Λαππεγεία Α.Δ.», 
Νοηιοαναηολικά επί πιεπξάο 10-11 κέηξσλ 

118,18, 11-12 κέηξσλ 8,13, 12-13 κέηξσλ 
18,53, 13-14 κέηξσλ 19,47 κε ηελ νδό 

Σκήκαηα ηνπ 
γεσηεκαρίνπ θέξνπλ 
δαζηθό ραξαθηήξα 
ζύκθσλα κε ηα 

αλαθεξόκελα ζην 
ζρεδηάγξακκα 
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Παράρηημα  

α/α Σσμβόλαιο Περιγραθή ζσμβολαίοσ Πρ.ΚΑΕΚ Περιγραθή ΚΑΕΚ Παραηηρήζεις 

(ΦΔΘ 108Α/ 5-

6-1959), 
50746/1965 

(η.2250 α.136), 
ΘΤΑ Β8830/ 
1425/1965 

(ΦΔΘ 45Γ /20-
3-1965), 

ΘΤΑ 13942/ 
5660/ 1967 
(ΦΔΘ 127Γ/ 

1967),  
55784 / 1967 
(η.2366 α.270) 

25438/1968 
(η.2418 α.127) 
27433/1968 

(η.2451 α.465), 
27434/1968 

(η.2451 α.466), 
31482/1969,  

31483/1969, 
31484/1969, 
130296/1971 

(η.2603 α.279), 
130297/1971 

(η.2603 α.280), 
130298/1971 

(η.2603 α.281), 
130299/1971 

(η.2603 α.282), 
ΘΤΑ Δ3377/ 
2205/ 1972 
(ΦΔΘ 98Γ/  

5-5-1972) 

Παιάζθα, Νοηιοδσηικά επί πιεπξάο 14-15 

κέηξσλ 32,05, 15-16 κέηξσλ 203,04, 16-17 
κέηξσλ 18,44, 17-1 κέηξσλ 24,16 κε ηδηνθηεζία 
ΔΘΟ.  
Σν γεσηεκάρην απηό πξνέξρεηαη από θαηάηκεζε 
(ζην λόηην άθξν) κείδνλνο γεσηεκαρίνπ, αξηίνπ 
θαη νηθνδνκεζίκνπ, ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο 
«ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ.», κε πξνζσξηλό 

ΘΑΔΘ 051460101001, εκβαδνύ ηνπ κείδνλνο 
γεσηεκαρίνπ θαηά ην άλσ ηνπνγξαθηθό 
450.532,03 η.κ., πξνζσξηλήο θηεκαηνγξάθεζεο 

κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ 448.948,00 θαη εκβαδνύ 
δήισζεο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ 451.003,00. Σν 
γεσηεκάρην, ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο 

«ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ.», πνπ απνκέλεη, 
κεηά ηελ θαηάηκεζε έρεη πξόζσπν επί ηεο 
δεκνηηθήο νδνύ Παιάζθα, θαη παξακέλεη άξηην 
θαη νηθνδνκήζηκν, ζύκθσλα κε ηηο κέρξη ζήκεξα 
θείκελεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. 
 

16 38521/1957 

(η.1720 α.149), 
39610/1957 

(η.1740 α.410), 
40385/1957 

(η.1758 α.260), 
60266/1965 

 Σκήκα ηνπ 

ΘΑΔΘ 
05146010100

1 

Γεσηεκάρην, άξηην θη νηθνδνκήζηκν ζύκθσλα κε 

ηηο θείκελεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο (θαζόζνλ 
έρεη πξόζσπν 113,04 κ. ζε δεκνηηθή νδό - νδόο 
ζρεδίνπ πόιεο θαξακαγθά), θείκελν ζηε 
δεκνηηθή ελόηεηα Υατδαξίνπ ηνπ Γήκνπ 

Υατδαξίνπ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Γπηηθνύ 
Σνκέα Αζελώλ, ζηε ζέζε θαξακαγθάο, επί ηεο 
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Παράρηημα  

α/α Σσμβόλαιο Περιγραθή ζσμβολαίοσ Πρ.ΚΑΕΚ Περιγραθή ΚΑΕΚ Παραηηρήζεις 

(η.2250 α.138,) 

11774/1968 
(η.2430 α,185), 
Β.Γ 25-6-1957 

(ΦΔΘ 123Α/ 
12-7-1957), 
42192/1958 

(η.1785 α.400), 

43925/1958 
(η.1819 α.74), 
43962/1958 

(η.1828 α.307), 
43730/1958 

(η.1808 α.90), 

Β.Γ. 17-5-1959 
(ΦΔΘ 108Α/ 5-

6-1959), 
50746/1965 

(η.2250 α.136), 
ΘΤΑ Β8830/ 
1425/1965 

(ΦΔΘ 45Γ /20-
3-1965), 

ΘΤΑ 13942/ 

5660/ 1967 
(ΦΔΘ 127Γ/ 

1967),  
55784 / 1967 

(η.2366 α.270) 
25438/1968 

(η.2418 α.127) 
27433/1968 

(η.2451 α.465), 
27434/1968 

(η.2451 α.466), 
31482/1969,  

31483/1969, 
31484/1969, 
130296/1971 

(η.2603 α.279), 
130297/1971 

(η.2603 α.280), 

νδνύ Θνηκήζεσο Θενηόθνπ, ηελ απόιεμε ηεο 

νδνύ Πνζεηδώλνο θαη ηζηκεληόδξνκν πνπ άγεη 
ζηελ Ιεσθόξν Παιάζθα, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 
20.006,70 η.κ., εκθαηλόκελν κε ηα ζηνηρεία 1- 2- 
3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-11- 12- 13- 14- 15- 16- 
17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 
29- 30- 31- 32- 33- 1 ζην από Ηνπλίνπ 2018 
ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θαηάηκεζεο θαη 

δεκηνπξγίαο λένπ νηθνπέδνπ ηνπ Σνπνγξάθνπ 
Κεραληθνύ Αλησλίνπ Θνπηξνπκπή θαη 
ζπλνξεπόκελν ζύκθσλα κε ην ζρεδηάγξακκα 

απηό Βνξεηναλαηνιηθά επί ηεζιαζκέλεο πιεπξάο 
1- 2 κέηξσλ 6,69, 2-3 κέηξσλ 11,43, 3-4 
κέηξσλ 9,27, 4-5 κέηξσλ 0,72, 5-6 κέηξσλ 

10,21, 6-7 κέηξσλ 4,14, 7-8 κέηξσλ 7,53, 8-9 
κέηξσλ 12,17, 9-10 κέηξσλ 1,87 κε ηδηνθηεζία 
ηεο εηαηξείαο «ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ.», θαη 
επί ηεζιαζκέλεο πιεπξάο 10-11 κέηξσλ 0,85, 
11-12 κέηξσλ 26,40 κε Ηεξά Κνλή 
ΘνηκήζεσοΘενηόθνπ, θαη επί πιεπξάο 12-13 
κέηξσλ 64,48 ελ κέξεη κε Ηεξά Κνλή Θνηκήζεσο 

Θενηόθνπ θαη ελ κέξεη κε νδό Θνηκήζεσο 
Θενηόθνπ, θαη επί πιεπξάο 13-14 κέηξσλ 37,65 
κε νδό Θνηκήζεσο Θενηόθνπ, θαη επί 

ηεζιαζκέλεο πιεπξάο 14-15 κέηξσλ 16,72, 15-
16 κέηξσλ 8,25, 16-17 κέηξσλ 2,95, θαη 17-18 
κέηξσλ 19,57 κε απόιεμε ηεο νδνύ Πνζεηδώλνο 
θαη ηζηκεληόδξνκν πνπ άγεη ζηελ Ιεσθόξν 

Παιάζθα, Λνηηναλαηνιηθά επί πιεπξάο 18-19 
κέηξσλ 50,83 κε ηζηκεληόδξνκν πνπ άγεη ζηελ 
Ιεσθόξν Παιάζθα, θαη επί ηεζιαζκέλεο πιεπξάο 
20-21 κέηξσλ 36,41, 21-22 κέηξσλ 9,47 κε 
ηδηνθηεζία ηεο εηαηξείαο «ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ 
Α.Δ.», Λνηηνδπηηθά επί πιεπξάο 19-20 κέηξσλ 

62,47 κε ηδηνθηεζία ηεο εηαηξείαο «ΔΙΙΖΛΗΘΑ 
ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ.» θαη επί ηεζιαζκέλεο πιεπξάο 

22-23 κέηξσλ 71,63, 23-24 κέηξσλ 17,27, 24-
25 κέηξσλ 11,21, 25-26 κέηξσλ 6,96, 26-27 
κέηξσλ 14,07 κε ηδηνθηεζία ηεο εηαηξείαο 
«ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ.», θαη Γπηηθά επί 
ηεζιαζκέλεο πιεπξάο 27-28 κέηξσλ 8,93, 28-29 

κέηξσλ 10,09, 29-30 κέηξσλ 5,94, 30-31 
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Παράρηημα  

α/α Σσμβόλαιο Περιγραθή ζσμβολαίοσ Πρ.ΚΑΕΚ Περιγραθή ΚΑΕΚ Παραηηρήζεις 

130298/1971 

(η.2603 α.281), 
130299/1971 

(η.2603 α.282), 
ΘΤΑ Δ3377/ 
2205/ 1972 
(ΦΔΘ 98Γ/  
5-5-1972) 

κέηξσλ 8,93, 31-32 κέηξσλ 5,07, 32-33 κέηξσλ 

45,01, 33-1 κέηξσλ 24,13 κε ηδηνθηεζία ηεο 
εηαηξείαο «ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ.». 
Σν γεσηεκάρην απηό πξνέξρεηαη από θαηάηκεζε 
(ζην βνξεηνλαηνιηθό άθξν) κείδνλνο 
γεσηεκαρίνπ, αξηίνπ θαη νηθνδνκεζίκνπ, 
ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο «ΔΙΙΖΛΗΘΑ 
ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ.», κε πξνζσξηλό ΘΑΔΘ 

051460101001, εκβαδνύ ηνπ κείδνλνο 
γεσηεκαρίνπ θαηά ην άλσ ηνπνγξαθηθό 
450.532,03 η.κ., πξνζσξηλήο θηεκαηνγξάθεζεο 

κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ 448.948,00 θαη εκβαδνύ 
δήισζεο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ 451.003,00. Σν 
γεσηεκάρην, ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο 

«ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ.», πνπ απνκέλεη, 
κεηά ηελ θαηάηκεζε έρεη εκβαδό  Δκβαδνύ 
430.525.33 η.κ. θαη πξόζσπν επί ηεο δεκνηηθήο 
νδνύ Παιάζθα,θαη παξακέλεη άξηην θαη 
νηθνδνκήζηκν, ζύκθσλα κε ηηο κέρξη ζήκεξα 
θείκελεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. 

 


