
σvvx

εδί'.υ Xouo'j «— zzl ύκοχρεώσεω; τών κχροδίων ίδιο- 
ύν διά τ'·/ ό.ά/οιξιν εθνικών όδώ·/, άντικ χ τ χστ κ σ ε ω ; 
-7.;. ·> τοϋ άρθρου ο τοϋ Ν. 5209'31 και ρυθμι-. - 
των θεμάτων».

ί/ρόζ jij)· Bofki/y not' Ελλ ή>Ό>ν

ΕΙΣ11ΓΙΓΠΚΙΙ ΕΚΘΕΣ1Σ

Mr/:·, τοϋδε τήν δακάνην διά τήν άκόκτησιν τον ε'ν:γ>: 
ι χκαλλοτρίωσιν) διά τήν κατασκευήν των εθνικών . ·ών 
ιτων έγκεκ:ι·.ιένων σχεδίν/ κολεών) εφερεν ε; ολο- 

-ό Δη·.·, άτι ν. δ·.χ κα Ελική: ούτως έκιβχρύνσεω: Τ'·ϋ 
.. · ;·;· ν τ.ν ’ ώ ε.ναι γ ωττόν οτι ή όι:τ μ;·.: ν.'.ον-

. ,ν τ-τ : κ·'Λ:; ά:3ην τν οικονομικήν φ.σιν'νο μ·// 
.··-* ί >·:··;’τών καρά τήν όδόν και τών εί; εύ-

των οκ 
γοϋσχ. 
.των άφ 
εί; τον 
χκχραΐ

Ιτιτ.έ.τούτη: ζώνην Γν.ίΐτκομενων ακίνητων, 
ο ίων ή άτια ρχγθχιότχτχ κολλχκλχσικ ,εται. οηνιουρ- 
έτ>’ έ'·ό; μεν αναίτιο·/ κλουτισμον. ει: του:^κύριον: 
έτερο ο δέ τρομεεά; νο··Τ/ερειχε ίίν μ;.; και χνυναμίχν 
κρατικόν φορέα διά νά άκοκτηση τήν στοιχειώνω; 

τν.τον γην Via την έκτέλεσιν των ττρογραμματων
η,>0-οιια.ε.

Τήν κχτχστασιν αΰτην. τη; δημιουργία; κολλχκ.νή; ωφέ
λεια; τον καρά τά; νεοκχ τασκευαζομένκ; ή διευρυνομένχ; 
εθνικά.; οδού; ακινήτων, χνευ ειδική; συνδρομή; των εΐ; την 
-έκέλευσικ. τη; τοιαύτη; ώφ ε λε ίχφ άκοσκοκ εϊ-έν κρότοι; νχ 
ώνατεέφη τό κχρόν σχέδιον Νόμου Six τή; καΟιερώσεω; συμ
μετοχή; των καρά την όδόν ακινήτων, εϊ; την δακάνην άκο- 
κτήσεο; τοΰ διά τχύτην άκχιτουμένου έδάφου;, τή; δακά- 
vr; κατασκευή; τή; όδοϋ αναλαμβανόμενη; κάντοτε καθ’— 
ολοκληρίαν ύκό τοΰ Κράτους. Ή τοιαύτη συμμετοχή κρο- 
βλέκεται άμεσο; μεν διά τά χκοκτώντα έκί τή; όδοϋ κρό- 
σωκον ακίνητα (άρθρ. 1) και έμμεσο; διά τά κείμενα μέχρ.; 
άκοστάσεω; 1.000 μ. εκατέρωθεν τή; όδοΰ τοιχϋτχ (άρθρ.
2) ώ; αναλυτικότερο·/ κατώτερο) εκτίθενται.

Ανάλογου φαινόμενο·/ σημειοϋται καί διά τά; έντό; των 
οικισμών εύρεία; λεωφόρου;. Διά ταύτα; ώ; καί διά κάσα; 
τά; έντό; των εγκεκριμένων σχεδίων κολεών οδού;, αί κεί- 
μενχι διατάξει;, θεσκισθεϊσαι άκό τοΰ έ'τους 1931, κροβλέ- 
κουν μόνον την εκιβάρυνσιν των έχόντων κρόσωκον έκί τή; 
όδοϋ οίκ.οκέδων διά 10μέτρου λωρίδο; τή; όδοϋ. Τό —λάτο; 
τοϋτο, ύκό τά; νϋν συνθήκα; καί άκαιτήσει; των οδών κρίνε- 
ται τε/.είω; άνεκαρκέ;, ά/ά.ά καί κέραν τούτου, διά τά; εύ
ρεία; λεωφόρου; αί όκοΐαι όμοίω; μεταβάλλουν την οικο
νομικήν φυσιογνο/μίαν τή; κεριοχή;. καί δημιουργούν κολ- 
λακλήν ωφέλειαν καί εϊ; τά λοικά ακίνητα θεωρείται έκι- 
βεβλημένη ή συμμετοχή καί των ακινήτων τούτων εΐ; την 
δακάνην άκοκτήσεω; τοϋ έδάφου; διά την κατασκευήν τή; 
όδοϋ.

Τέλο; διά τά; αύτά; κερικτώσει; των έντό; σχεδίων κο
λεών εύρεία; λεωφόρου; κρίνετχι έκιβεβλημέ.ο/ νά έκενε- 
χθοΰν ορισμένα·, διαρρυθμίσει; εΐ; την διαδικασίαν άκαλλο
τριώσεων, ώστε νά έκιτυγχάνεται ταχεία έκκαΟάρισι; τών 
σχετικών ΰκοθέσεων έκ’ ωφελεία τόσον τοϋ κοινωνικού συνό
λου ένεκα τή; ταχύτερα; έκτελέσεω; τοϋ έργου, όσον καί 
αύτών τούτων τών κχροδίων, λόγω τή; ταχύτερα; έκι/ύ- 
σεω; τή; έκί τών ακινήτων των έκκρεμότητο;.

Τού; σκοκού; τούτου; εκιδιώκει έν γενικχΐ; γραμμαΐ; 
το καρό·/ σχέδιον Νόμου, έκί τών καθ’ έκχστχ διατάξεων 
τοϋ όκοίου εκτίθενται ύμΐν ειδικότερο·/ τά ακόλουθα.

Άρθρο·/ 1. Το άρθρο·/ τοϋτο εισάγει διά κρώτην φοράν 
την κροκειμένη; διανοίξεω; ή διακλκτύνσεω; εθνική; όδοϋ 
(έκτό; σχεδίων κολεών) άμεσον εκιβάρυνσιν τόϋν έχόντον/ 
κρόσωκον έκί τή; όδοϋ ακινήτων. Ή έκιβάρυνσι; κεριορί- 
ξεται εί; J 5μετρον λωρίδα διά τά ακίνητα' έκαστη; κλευ
ρά; —ή; όδοϋ, κατά τρόκον εντελώς ανάλογο ν κρό; τα έντό; 
εγκεκριμένων σχεδίων κολεών ίσχύοντα. Διά τοϋ άρθρου 
τούτου τό βάρο; τή; άκοκτήσεω; τοϋ έδάφου; όδοϋ, κλά- 
του; μέχρι 30 μέτρων φέρουν κατ’ αρχήν οί καρόδιοι. Ση- 
μειοϋται ότι ή τοιαύτη έκιβάρυνσι; κεριορίζεται σημαντι- 
κώ; (καί συνεκώ; θά καταβληθή ή σχετική άκοζημίωσι;

ύκό μόνου τοϋ Δημοσίου) διά καρα/.ιακά; όδού;, δια τοιαύ- 
ταε έχούσα; εΐ; τήν μίαν κλευράν των δάση ή έτέρα; δημο- 
σιαε έκτάσει; κ.λ.κ. όκω; έκίση; καί εί; τήν κερίκτωσιν 
μικρόν κχροδίων κτημάτων δι’ χ ή έκιβάρυνσι; κεριορί- 
ξιτ,.ι κατά τό τελευταίο·/ άδάφιον τή; καρχγράφου 1 τοϋ 
άρθρου τούτου.

;';ρ-·. 3. Διά τοϋ άρθρου τούτου, καί κά/.ιν κροκει- 
υ.ένηε τ';; διχνοίξεω; ή διακλατύνσεω; εθνικών οδών, είσά- 
γετ·". η έμμ.εσυ; έκιβάευνσι; τών άκΐ'/ήτων τών ευρισκο
μένων μέχειε άκοστάσεω; 1.00(1 μ. άκό το; οδού, διότι 
κχντχ τχϋτν. όκε/.ουνται έκ τή: διχνν.;;·τη; ϊ'.ακλζ-
Τ ιΖ Τ'/Ο.

"ί! έκιβάρυνσι; χύτη :
χ) τεριορίξ: τχι διά κλάτο; υ'οϋ μένιι: > ' ι. δηλαδή

άκό κλάτου; 30-80 μ. τήν δακάνην δέ διά. τυχόν μεΐζον 
κ/.άτο: φέρει τό ίημότιν/ (κχρκγρ. I ).
- β) κ/.ιμχκώνεται εΐ; εκατοντα.μέτρου; λωρίδα.; ώστε ή 
έκιβάρυνσι; τών άκωτέρων άκινήτ,ων νά είναι μικροτέρχ 
(καράγρ. 2 καί 3).

γ) ή εκκχυάρισί; τη; δύναται νά γίνη κ:.ί .-.ατά τμήμχτχ 
τή; όδοϋ (καράγρ. 1 ).

δ) τ/μψηφίξεται κρό; τήν έκιβάρυνσι·/ τοϋ κροηγουμέ- 
νο.υ . άρθρο_υ_ δηλαδή εάν. ή έκιβάρυνσι; τοϋ κροηγουμένου 
άρθρου είναι μεγαλυτέρα τή; τοϋ καρόντο; ή τελευταία 
χύτη δέν οφείλεται. Άντιθέτω; έάν ή τοϋ καρόντο; άρθρου 
έκιβάρυνσι; είναι μεγαλυτέρα, οφείλεται μόνον ή διαφορά 
(καράγρ. 5 ύκό τον ορισμόν τοϋ Ε).

ε) βεβαιοΰται εΐ; τό Δημόσιον Ταμείο·/ και είσκράττ.- 
ται εΐ: είκοσι τριμηνιαία; δύσει;, έφαρμοξομένη; καί ενταύθα 
τή; καράγρ. 2 τοΰ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ.761; 1970 (καράγρ. 7).

Τό έσοδο ν διατίθεται εΐ; τό Ταμεϊον Εθνική; Όδοκοιία; 
ώ; καί τό τοϋ κροηγουμένου άρθρου.

Άρθρον 3. Διά τοΰ άρθρου τούτου αντικαθίσταται τρο- 
κοκοιουμένη ή καράγρ. 3 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν.5269/31 ώ; 
ισχύει. Διά τή; τροκοκοιήσεω; αύξάνεται, κροσαρμοξόμε- 
νον κρό; τά; νϋν συνθήκα;, τό κλάτο; τή; όδοϋ διά τό όκοΐον 
είναι ΰκόχρεοι οί καρόδιοι άκό 10 μέτρα (δι’ έκάστην κλευ- 
ρχν κχροδίων) εΐ; 15 μέτρα καί διά τού; έχοντα; κρόσωκον 
έκί κ/ατειών. άλσό)·/. διευθύνσεων διασταυρώσεων οδών εί; 
20 μέτρα.

Ο ότι·) καί διά τά; έντό; σχεδίου κολεών οδού; οί καρόδιοι 
(έχοντε; κρόσωκον έκί τή; όδοϋ) βχρύνοντχι συνολικώ; μέ 
εϋρο; όδοϋ 30 μέτρων (αντί τών νϋν 20 μ.), τήν δέ δακάνην 
διά τό τ/χό'7 κλέον τών 30 μ. κλάτο; τή; όδοϋ φέρει κατά 
τήν αύτήν κάντοτε διάτχξιν, μή τροκοκοιουμένην ώ; κρό; 
τοϋτο ό Δήμο; ή ή Κοινότη;.

Τοϋτο ύκό τήν έκιφύλαξιν τών διατάξεων τοϋ έκομένου 
άρθρου κερί οϋ εύθύ; άμέσω;.

Άρθρον 4. Διά τοϋ άρθρου τούτου, καί κροκειμένου κερί 
εύρέων λεωφόρων τών όκοίων, ώ; άκοτελουσών εύρυτέρα; 
(Γημασία; οδικών αρτηριών, ή διάνοιξι; έκισκεύδεται ύκό 
τοϋ Δημοσίου, είσάγεται διά κρώτην φοράν, κλέον τή; κατά 
τό κροηγούμενον άρθρον έκιβαρύνσεω; τών οίκοκέδων τών 
έχόντων κρόσωκον έκί τή; όδοϋ καί έκιβάρυνσι; τών κέραν 
τούτων οίκοκέδων τών ευρισκομένων έ>/τό; ζώνη; 3Π0 μ. 
έκατέρίνθεν τή; όδοϋ.

’ Η έκιβάρυνσι; αΰτη, ρυθμίζεται κατά τρόκον άνά/.ογον 
κρό; τήν τοϋ άρθρου 2 (διά τά; καρά τά; εθνικά; οδού; ζώ- 
να; τών 1000 μέτρων) μέ μόνα; διαφορά;, τό κλάτο; τή; 
βχρυνομένη; ζώνη; καί τό ότι ή κρόσοδο; κατανέμεται με
ταξύ άφ’ ένό; μέν τοϋ Ειδικού Ταμείου Εφαρμογή; Ρυθμι
στικών καί Πολεοδομικών Σχεδίων καί τοϋ Ταμείου Εθνι
κή; Όδοκοιία;, δι’ άκοφάσεων τών Ύκουργών Οικονομι
κών καί Δημοσίων ’Έργων — ά·/τοτε όμω; διά διάνοιξι·/ ετέ
ρων όδών ή έκτέλεσιν έργων εΐ; τήν αύτήν οικιστικήν κεριο-
7/0ν·



“Αρθρον 5. Διά τοϋ άρθρου τούτου παρέχεται ή ευχέ
ρεια όπως καί διά τάς εντός των εγκεκριμένων σχεδίων πο- 
λεων απαλλοτριώσεις (όταν τήν δΐάνοίςίν—τών τήν έπισπευ- 
δη το Δημόσιον) έοαρμόζονται διαδικασία! ανάλογοι προς 
τάς έοαρμοζομένας διά τά: λοιπάς άπα/ά.οτριώσεις. Ιδία

α) δεν θά άπαιτηται νά προηγηθη τοϋ προσδιορισμού ή 
ειδική διαδικασία τής συντάξεως καί όριστικοποιησεως των 
πράίεων τακτοποιήσεων αλλά ή διαδικασία Οα προχουρή 
με κτηματολογικόν διάγραμμα τό όποιον θά εκκαθάριση τά 
άπαλλοτριούμένα ακίνητα καί τήν ύποχρβωσιν των προς 
αύτοαποζημίωσιν καί θά προσδιορι,η το υπολοιπον μέρος 
διά τό όποιον θά καταβάλλεται ή άποζημίωσις. Αι πραςεις 
τακτοποιήσεως θά έπακολουθοϋν.

4: 'Οσάκις οι δικαιούχο: άποζημιώσεως διά τήν άταύύλο- 
τρίωσιν είναι καί υπόχρεοι διά τ-τς» πληρωμή,·/ αυτής. επέρχεται 
συμψηφισμός δικαιωμάτων καί υποχρεώσεων.

5. Ό τρόπος ααί ή διαδικασία καταμερισμού τής άποζη- 
μιώσεως μεταξύ Δημοσίου καί παρόδιων, ιδιοκτητών κανονί
ζονται διά Διαταγμάτων έτυδιδομένων προτάσε: τοϋ 'Υπουρ
γού Δημοσίων “Εργων, μετά γνώμην τοϋ Συμδσυλιου Δημοσίων 
“Εργων.

6. Τό Δημέσ.ον δύναται νά πρ-οκατ: εάλλη διά λογ;: εισμόν 
καί εις δάρος τών ϋπονεοων τάς ίσρ.νούτα: πότου: διά τήν 
άπαλλοτρίωσιν δαπά;ας. Τοιαϋται καταοολαί. δεόαιοΰμεναι εϊς 
το Δηυόσπυ Ταυείο/. ει-π: άττοντα: ώς δημόσιον ε;:;;;/'καί 
αποδίδονται εις τό Ταμείον Βύνική; Οδοποιίας διά τήν έτ/.- 
πλήρωσιν των σκοτών του. Τόπι τής εισπράττω: τούτων έραρ-

τιμην μοναόος όεν υ 
έκαστον των φερομέ· 
εις τό Δικαστικόν > 
άνακοινοϋται εύρέεο:

θοϋν 
Δη μ

διά τοϋ τύπου.

κυρωθεΐσαι είσέτι.
“Αρθρον 7. Τούτο περιλαμβάνει τήν ρήτραν οτι διά τάς 

άπολλοτριώσεις τοϋ παρόντος νόμου εφαρμόζονται κατά 
τά λοιπά, αί κείμεναι γενικαί περί άπαλλοτριώσεων διατά
ξεις, πλήν των ειδικών διατάξεων τού άρθρου 5.

"Αρθρον 8. Τό άρθρον τούτο τέλος περιλαμβάνει τήν 
ρήτραν ένάρξεως ισχύος τοϋ παρόντος.

Τούς σκοπούς τούτους επιδιώκει τό παρόν σχέδιον Νόμου 
τό όποιον θέτομεν ύπ’ οψιν Υμών προς ψήφισιν.

Έν Άθήναις τή 25 Μοίίου 1977 
Οί Υπουργοί

Οίκονοαικών Δημοσίων “Εργων
ΕΤΑΓ. ΔΕΒΛεΤΟΓΑΟΤ ΧΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ
Πιερΐ ύποχρτώσεως τών παρόδιων !:ιοκτητών διά τή·/ διανει- 

ξσν έύνικών οδών, άντικαταστάσεως τής παρ. 3 τοϋ αρύρου 
6 τοϋ Ν. 5269/1931 καί ρυύμίσεως σαχαρών Δεμάτων.

“Ap-Spoν 1.

1. Προκειμένου περί οια/οίξεως εκτός Σχεδίου πόλεων Ε
θνικών οδών πλάτους μέχρι τριάκοντα μέτρων, διανοιγομέ- 
νων εις το πλάτος τούτο τό πρώτον ή διά διαδοχικών μεταγε
νεστέρων διευρύνσεων, οί ωφελούμενο: παρόδιο: ιδιόκτητα: έ- 
κάστης πλευράς, ύποχρεοΰντα: εις άποζημίωσιν ζώνης πλά
τους δεκαπέντε μέτρων, διά συμμετοχής των εις τάς δαπάνα: 
ιάπαλλο.τρ'.ώσεω: τών καταλαμδα/ομένων υπό τών οδών τού
των άκ.’.νήτων. Ή έπιδάρυνσις αϋτη δεν δύναται νά ύπερίαίνη 
πά τρία τέταρτα τοϋ έαδαδοϋ τοϋ δαρυνομένου ακινήτου.

2. Διά τά έπί τών άπαλλοτριωτέων ακινήτων κτίσματα. μο
νίμους καπασκευάς. φυτείας, δένδρα, ώς καί πάντα τά κατά 
τά άρ-$ρα 953 καί επόμενα τοϋ 'Αστικού Κωδικός συστατι
κά τοϋ πράγματος, υπόχρεα; προ: άποζημίωσιν είναι τό Δη-' 
μδσιονΓ πλήν αν έξ έτέρας διατάξεως άπσκ.λειετα: ή άποζη- 
μίωσις.

3. Ωφελούμενοι παρόδιο: ϊδιοκπήτα: διά τήν εφαρμογήν 
τοϋ παρόντος άρ-Spoiv ύεωρούντα: έκείνο: τών όποιον; τά ακί
νητα αποκτούν πρόσωπον έπ! τών δια/οιγομένων οδών.

ττοοσωρινην μόζοντα: αί δι ί.τά?::ς τής πα;α":ά
ται προς ένα Ν.Δ. 761/1979. ι.πεο: ευύαίσεωσ ό
Όΐχοκο/^ήται Γ/,ατά την 7:2: 3 τοϋ
τημα καί θά /. 1 τοχ:εο c: 2 τ τν 7Γ/.η:ωμη/ τ ”

·έτ::α:ύ*^εως ■τ r; / 2 ν : . ν ; ί ν. 7 τ ά τ
3ατικάς δια- ί:..τοζτμ'.ώ^£ίο; 7-ϋ : ·. C t τών i.;/. tv ή τ (0 ν.
ττοζημιώσεο^ς

**Αρνρον 2.;α έςα,κολου-
κσπεύσει του 1. Διά τήν o:^v;:rtv ό:ών έν.τ',ς
τε δέον ο~ως μείζο/ος τών οΟ μέτρων. ::ά μεν
-τος. Επίσης πλάτους αϋτη;: Ιεαεμέζ^ντα: α! :να
Ίσμου αί μη άρύρου διά δέ το πέραν τον opt ου τ

89 μ., τί κύριο t ή τυγ7.ύ.ρ:ο: τών άν.ινι
των κατα την επόμενη·; παράγραφον /,ωριοων επιρροής συμ- 
μιτεχοΛ εϊς τήν :απ:’· ην άποκήσεω: τοϋ διά τήν οδόν άπαι- 
τονμένευ έδάφους ν.ατ: τά: διατάξεις τοϋ πσ:όντος άρ-δρου.
Τήν c aτάντν καταλήύεω
80 μ. ρ £;ε4. έν τώ σύνολο

Ο Γ1 α·: αν·νλη/.to ς 7^.ταυττ. ■» χα:άττο*/τα: άνά :
«λ toe·tea'? έ-'.ρ,:οήΓΜ . Α: /
100 ;1. έκτος τής a:ρώττ ;
τήν πιός τό μέρος τής λωρίδος όριογραμν.ήν καταλήψεως 
έδάτου: διά τήν όδόν ά·ρ’ ετέρου δε ο πό τό πρώτον παράλληλον 
πρός τό-ν άξονα τή: όδοϋ. Vyvoc. τό άρόμενον ε·ς άπόστα::·; 
άπ’ αυτού ΐσην πρός τά εκατόν μέτρα προσηυξημένα κατά τό. 
ώς ορίζεται εις τήν παράγραφον 4 τοϋ παρόντος αρύρου. 
μέσον πλάτος τή: όδοϋ. Τά πλάση τών λωρίδων μετρούνται 
πάντοτε κατά τήν κάύετον επί τήν έραπτε μόνην τοϋ άξενος 
τής οδού ::ς έκαστον τημ.εί:'; τουτου. Εις τήν κάύετον ταύτην 
περατσυνται καί τά τμήματα τών λωρίδων τά αντιστοιχούν τα 
εϊς τά κατά τήν παραγσαφον 4 τμήματα τής όδ'ί. Εϊς τήν 
συμίολήν έύνικών οδών, αί λωρίδες περιορίζονται μέχρι 
τ. ς γρομκής συχνετρ ίας τά: άγου.όνη: μεταξύ τών ά Ξένων 
τών δύο οδών. Έάν ή μία έκ τών οδών εχη κ.ατασκευατύή 
τ:ό τή: ισχύος τού παοέντος. δεν έχε: έο αρμογήν τό προηγού- 
αενον .εδάφσον αλλά αί διά τήν νέα-- όδόν λωείδες έπιοεοή: 
■Γ.ντείνονται μέντ: τής ότιογριατνμής καταλήψεως τής παλαιάς 
όδοϋ. 'Επί όδοϋ κατασκευαζομένης ίνα συνάντηση έτέραν θεόν 
δι' ή·ν έγενετο πρότερον ή κατά τά: διατάξει: τοϋ παρόντος 
επιδαρυνσις τών παρόδιων, α: διά τή; νέα. οδό. λωο’δες πεοα- 
τοϋντα: εϊς τήν ακραία; λωρίδα επιρροής τή: παλα άς όδοϋ. 
Επίσης αί λωρίδες έπιροεή: περατεύ.ται οις τά όρια περιοχή: 

εγκε·/.:.με·. :υ σχεδίου πόλεως.
8. Ίά ποσοστά έπιόαρυνσοως τών κατά τή·. προηγούμενη·/ 

παραγραρον οριζόμενων λωρ’δων επιρροή: ορίζονται εις μο
νάδας επί τοΐς χιλίο:: 105 διά τάς δύο έγγ.τάτας πρός τή. 
οεον και έκατερωύεν ταύτα: λωρίδας καί έν συνεχεία δια 
τάς έποκενα; λωοίδαε άπό ττ: δευτέεας κέχε: τ?: δεν.άττς 
τοιαύτης τής 86 .73.’ 00. όθ'.’-ίΟ. 32. 24. iS καί ,12 ά;ν.- 
οτειχως.

4. Προς εφαρμογήν τών διατάξεουν τοϋ παρόντος ή οδός, 
όασε: τής μελετης ή προμελέτης ταύτης. διαχωρίζεται δ:’ 
άπομάσεως τοϋ Υπουργού Δημοσίων "Εργων εϊς ο-ατά μήκος 
τοϋ άξονος ταύτης τμήματα. Δύναται νά όριτύή κ.α: ή όλη


