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Ανάκληση της αριθ. 12800/83 απόφασης του ^Νομάρχη 
Αρκαδίας και ακύρωση των αρι-0. 24, 28 και 32/83 
πράξεων του Κοιν. Συμβουλίου Καστρίου.1 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ και με δαπάνη της Κοι¬ 
νότητας Σαρωνίδας Ν. Αττικής Δ/σμα Ανατ. Αττι¬ 

κής.2 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ Κοινότητας Ροϊιανής 
Ν. Κοζάνης ιδιωτικών ακινήτων για τη διάνοιξη κοινο¬ 

τικοί δρόμου.3 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Ανακοίνωση παρακαταθέσεως αποζημιώσεως για απαλλο¬ 
τρίωση ακινήτων για τη διάνοιξη της Ε3ν. οδοί Θεσ¬ 
σαλονίκης - Καβάλας τέως Εγνατίας οδοί.4 

Ειδοποίηση για την παρακατάθεση αποζημιώσεως από 
αναγκαστική απαλλοτρίωση.5 

Ειδοποίηση της γινόμενης καταθέσεως αποζημιώσεως εξ 
•αναγκαστικής απαλλοτριώσεως εκτάσεως κειμένης στο 
Ν. Φθιώτιδας υπέρ της Ελληνικής Τράπεζας Βιομη- 
χχνικής Αναπτύξεως Α.Ε. ... ...’.6 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
■’ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Εφαρμογή άρθρου 1 του Ν. (153/77, περί υποχρεώσεως 
των παρόδιων ιδιοκτητών για την διάνοιξη Εθν. Οδών 
κ.λ.π.. ·.7 

Καθορισμό; οικισμών που εμπίπτουν στις διατάξεις του 
από 0.12.82 11.Δ. (ΦΕΚ 588 Δ/23.12.82).... .. 8 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Παρακατάθεση αποζημίωσης ακινήτων που έχουν ρυμοτο¬ 
μήσει με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Δήμου Γα¬ 
λατσίου για τη διεύρυνση της οδοί Πρωτοπαπαδάκη στο 
τμήμα από Ύδρας και Αθηναίων μέχρι Έβρου Π.Α. 
30/83..'.9 

Κατάθεση της αποζημίωσης ακινήτων που απαλλοτριώνον- 

ται για τη δ άνοιξη της οδοί Βούλγαρη (από οδό Πα- 

παδάκη μέχρι Υψηλάντου) της πόλεωσ θεσ/νίκης. ..10 
Κατάθεση της αποζημίωσης ακινήτων που ^αλλοτριώνον¬ 

ται για τη διάνοιξηη οδού Ν. Καζαντζάκη (από οδοί 
Αναγεννήσεως έως Σαπφοίς), της πόλεως θεσ/νίκης. 11 

Κατάθεση της αποζημίωσης ακινήτων που απαλλοτριώνον- 
τα· για τη διάνοιξη της οδοί Κατσιμίδου από Κων/πό- 

λεως μέχρι Παπαναστασίου της πόλεως θεσ/νίκης. ..12 

Κατάθεση της αποζημίωσης ακινήτων που απαλλοτριώνον- 

ται για τη διάνοιξη της οδοί Ν. Καζαντζάκη (από Α¬ 
ναγεννήσεως έως Σαπφοίς) πόλεως θεσ/νίκης.13 

Κατάθεση της αποζημίωσης ακινήτων που απαλλοτριώνον- 

σαι για τη διάνοιξη της οδού Ν. Καζαντζάκη πόλεως 
θεσ/νίκης. 14 

Ειδοποίηση κατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων που απαλ¬ 

λοτριώνονται για τη διάνοιξη της πλατείας Ιπποδρο¬ 

μίου πόλεως θεσ/νίκης. ....15 

Ειδοποίηση κατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων που απαλ- 

λοτρ ώνονται για τη διάνοιξη της οδοί Κατσιμίδου από 
Κονίτσης έως Σάμου της πόλεως θεσ/νίκης. ··. ...1(1 

Ειδοποίηση κατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων που απαλ- 

λοτριώνονται για τη διάνοιξη της οδοί Δραγουμάνου 
της πόλεως θεσ/νίκης.  .17 

Κατάθεση πης αποζημίωσης ακινήτων που απαλλοτριώνον- 

ται για τη διάνοιξη της οδού Κατσιμίδου (από οδοί 
Κων/πόλεως έως Παπαναστασίου) της πόλεως Θεσ¬ 
σαλονίκης. ... · ·.λ.18 

Κατάθεση της αποζημίωσης ακινήτων που απαλλοτριώνον- 
ται για τη διάνοιξη της οδού Δελφών από Παρασκευ:- 

ποίλου έως Κολοκοτρώνη της πόλεως Θεσ/νίκης. ..19 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ. ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθ. Τ957/3037 Κο:·/ή 
1’πουργική Απόφαση. .... .20 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 25901 (1) 

Ανάκληση της αριθμ. 12300/1983 απόφασης του .Νομάρχη 
Αρκαδίας και ακύρωση των αριθμ. 24,. 28 και 32/1983 
πράξεων του Κοιν. Συμβουλίου Καστρίου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ .. . · 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις αριθμ. 24, 28 και 32/83 πράξεις του ^Κοινοτικοί 
Συμβουλίου Καστρίου, με τις.οποίες οιποφασίστηκε η αναγκα¬ 
στική απαλλοτρίωση των πηγών «Γιαννούλη», «Κάτρηχ και 



274 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

«Καρυζάνου,, στη θέση ιίΜπ-έλη— Κοτρώνη», γι» "V *?·-»=τ·- 
ρέτηση των υδρευτικών αναγκών των κατοίκων αντης. 

2. Ττν αρ:·3. 12860/1083 απόφασή μας με την 0"Χ·2 

*»?ώ»Λ ··? ω? *'ω 3"*?άτί- τσ\ΚβονΤ^ΜίφΡκ’ στρίου Λϊ είχε δημοσιευθει στο α ?■··.>. 356/~~.8.83 I Ι-Ιν 

(-■ Α'). 
3. Ττν αριθα. 79171/5.12.1983 σπόφαση του Ίπουργειου 

Εσωτεσικών, με την οποία ακυρώθηκε η ανώτεροι 3-ο?2τη 
μα; (αριθμ. 12860/83). αλατίζουμε: 

α) Ανχ/.αλούαε την αριθμ). 12868/13.7.83 απόφασή μα;. 
που αφορά τη; αναγκαστική απαλλοτρίωση των πηγών «1 ιαν- 
οούλη» «Κάτρη» και «Ινα?αζχ;ου» ττη -νέτη «Μπελι—Κο- 
τρώνη» για την εξυπηρέτηση των υδρευτιν.ων αναγκών τη. 
Κοινότητα; Καστρίου ν.αε β) κορώνουμε για «υς ανω^τω 
αναφερόκενους λόγους οι; αριθμ. 2·ι. 28 και 3'„/&3 α,.^α- 
τε-.ς του Κο·.ν. Συμβουλίου. που σχετίζονται με το θέμα αυτό. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη; Κοημερίϊα τη; Ινυ- 

Ιερνήσεως. 

Τρίπολη, 4 Ιανουάριου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΡΙΜΓΙΑΣ 

Αρε®. Ε. 23101/83 (3) 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ Κοινότητα; Ροδιανής Ν. 
Κοζάνη; ιδιωτικών ακινήτων για τη όιάνοιξη κοινοτικού 
δρόμου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Έχοντα; υπόψη: 

1· Τις διατάξει; των άούρων 202 και 203 του Λ.Κ,Κ. 
(Ν. 1065/80). το Π.Δ. 22/1982 και Ν. 1232/1982 καθώς 
και την 32489 κοινή απόφαση ΥΠ ΠΙί και ΥΠ Ε[Σ. 

2. Τον από 6.9.83 κττματολογικό πίνακα κατά το μέρος 
του που απεικονίζεται σ’ αυτό η -εντός του οικισμού απα/.λο- 
τριωτέα έκταση και οι επί μέσου; ιδιοκτησίες που περιλαμ¬ 

βάνονται σ’ αυτήν. 
3. Τον από 0.9.83 κτηματολογικό πίνακα στον οποίο φαί¬ 

νονται οι εικαζόμενοι ιδιοκτήτες των ανωτέρω ακίνητων που 
_ θα απαλλοτριωθούν καθώς και το εμβαδόν κάθε ακινήτου, 

αποφασίζουμε: 

Επικυρώνουμε την 56/1983 απόφαση του Κοινοτικού Συμ¬ 
βουλίου Ροδιανής κατά το μέρος της με το οποίο ^ γίνεται 
αναγκαστική απαλλοτρίωση των τμημάτων των ακίνητων ^που 
βρίσκονται μέσα στον οικισμό των ιδιοκτητών για τη σιανοι- 

ξη κοινοτικού δρόμου, δηλαδή: 

Αριθ. Λ.Ε. 41163 (2) 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ και με δαπάνη της Ινοινό- 
* τητας Σαρωνίδας Ν. Αττικής. Α/σμα λνατοκικης Αττι¬ 

κής. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: . 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 202 καΓ ί203 του Ν. 1065/ 

1980 (Δ.Κ.Κ.) και του Πρ. Δ/τος 22/1982. 

2. Τις διατάξει; του Ν.Δ. 797/1971. 

' 3. Την παρ. 6 του άρθρου 6 της αριθ. 32489/82 κοινής 
υπουργική; αποφάσεως των Υπουργών II ροεορια; ,Κυσ-ρνη- 
σεως.και Εσωτερικών, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του 
άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 1232/82. 

■ 4. Την αριθ., 42/1983 απόφαση του Κοινοτ. Συμβουλίου 
Σαρωνίδας. περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεις; εκτάσεως 
του Οικοδομικού Συν/σμού των υπάλληλων της Εθνικής 
Τράπεζας, με σκοπό τή; ανέγερση ^νοινοτικου Καταστήμα.ος. 
Κοινοτικού Ιατρείου, κτιρίου Αστυνομικού 3μημα.ος και '~· 

νικά όλων των δημόσιων και κοινωφελών κτιρίων, που στερεί¬ 

ται η Σαρωνίδα, αποφασίζουμε: 

Νήμιμα έχει ληφθεί η αριθμ. 42/1983 απόφαση του Κοιν. 
Συμβουλίου Σαρωνίδας; περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεις; 

των αριθμ. 2 και 9 οικοπέδων του Ο.Τ. 12 του Α' Τομέως. 
που ανήκουν στην κυριότητα του Οικοδομικού Συν/σμου τον; 
υπαλλήλων της Βίνικής Τσαπέζης. όπως ειδικότερα σ' αυτή 
ορίζεται. ,' 

II αναγκαστική απαλλοτρίωση γίνεται υπέρ της Κοινότη¬ 

τας Σαρωνίδας και με δαπάνες της. 

Η , σχετική αποζημίωση ·3α καταβληθεί σύμφωνα μι τις 
διατάξεις του Ν.Δ. 797/1971. χωρίς να αποκλείεται και ο 
καθορισμός χυτής συμβιβαστικά. 

Η απόφαση χυτή να δημοσιευθεί·στην Εφημερίδα τη; Κυ- 

βερνήσεως. ' -·· 

. Αγία "Παρασκευή, 30, Δεκεμβρίου 1983 γ-' 
* ’ * . Γ* 

' . " ■ ’ ΐ 'Γ Η Νομάρχη;"· '" . ;.Ά 
- ' •"'ΑΓΛΑ-Ι-Α' ΣΤΑΦΥΛΑ ν' 

Ε. Ιωάννη, αα) Τζέλλου Α. Π αναγιώτη. 

II απόφαση αυτή -3α δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ¬ 

βέρνησης. 

. Κοζάνη, 9 Ιτ;ουαρίου 1984 

Ο Νομάρχη; κ.α.α. ; 

Ο Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΔΑΛΗΣ 

&ΜΑΚΟΙΝΩΧΕΙΧ 

Λρι-3. Β2/β 65 (4) 

Ανακοίνωση παρακαταθέσεις; για απαλλοτρίωση ακίνητων 
•για την-διάνοιξη της ΈΟν. -οδού- Θεσ/νίκης - 'Καβάλα; 

τέως Εγνατίας οδού. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Ν.Δ. 797/1971 «πειί 

αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», και 2) Την παρ. 4 της 
ΕΔ2α/01/25/Ψ.Θ.2.2.1/20.3.1982 απόφασης Υπουργού Δ. 
Έργων (Εγκ. Ε. 43) ΦΕΚ. 149/1982 τ.Β’ «περί μεταβι¬ 
βαστώ; αρμοδιοτήτων», γνωστοποιούμε : 

• ά) Σε όσους- έχουν ή διεκδικούν δικαιώματα κυριότητας 
σε ακίνητα που απαλλοτριώϋηκαν αναγκαστικά με την αριθ. 
Δ. 6958/1958/81 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο¬ 
μικών και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1/82* τ.Δ') για τη διά¬ 
νοιξη της Εθνικής οδού Θεσ/νίκης .-. Καβάλας -.τέως Εγνα¬ 

τίας οδού. ■ ,·· . · . ■· : - - . 
β) Τους ενυπόθηκους δανειστές καί τους .τρίτους διεκδι¬ 

κητές των ακινήτων κυτών, ότι η'αποζημίωση τής εδαφικής 
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επιφάνειας και των επικειμένων της, όπως περιγρχφονται 
στο σχετικό κτημκτολογικό πίνακα, η οποία καθορίστηκε 
με την αριΟ. 103/83 απόφαση του Εφετείου Θράκης έχει 
παρακατατεθεί στό Λ’ Ταμείο Καβάλας Γραφείο Παρ/ 

κών. 

Σχετικά έχει εκδ&Οεί το αριΟ. 2307/21.12.83 γραμμάτιο 
συστάσεως παρακαταθήκης δρχ. ενός εκατομμυρίου εςακο- 

σιες μια χιλιάδες (1.001.000). 
II αποζημίωση θα αποδοθεί στα πρόσωπα που Οα αναγνω- 

ρισΟούν δικαιούχοι κατά τη νόμιμη διαδικασία. 

II ανακοίνωση αυτή να δημοσιευΟεί στην Εφημερίοα της 
Ιίυβερνήσεως. 

Αθήνα, 13 Ιανουάριου 1984 

-Με εντολή 1’πουργού 

Ο Διευθυντής 
IIΛ. ΚΟΥΡΝΚΤΛΣ 

Αριύ. 116 (5) 

Ειδοποίηση για την παρακατάθεση αποζημιώσεος απο 
αναγκαστική απαλλοτρίωση. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΙ* 

ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Ν.Δ. 707/1071 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» 
πληροφορούμε όλους όσους : 

α) Έχουν δικαιώματα κυριότητος ή άλλα εμπράγματα 
δικαιώματα στα ακίνητα που απαλλοτριώΟησαν με την υπ' 
αριΟ. 2702/6.0.1982 απόφαση του Νομάρχου Χίου (ΨΕΚ 
243/28.5.1982 τ.Δ') για την διαπλάτυνση τμήματος της 
οδού Χίου - Βροντάδου εκ της Οέσεως Καστέλλο Χίου προς 
την θέση Ί’υχάρη Βροντάδου και 

β) Έχουν εγγράψει υποθήκη ή έχουν επιβάλει κατάσχε¬ 
ση ή με οποιονδήποτε διεκδικούν τα απαλλοτριωΟέντα ακί¬ 
νητα ότι η αποζημίωσή, που καθόρισε το Μονομελές Πρω¬ 
τοδικείο Χίου με την απόφασή του 21/1983 για όλα τα ακί¬ 
νητα και τα υπερκείμενα αυτών που εμφαίνονται στο από 
22.6.1981 κτηματολογικό διάγραμμα και στον σχετικό 
κτηματολογικό πίνακα που συνέταξε ο μηχανικός Σταμ. 
Μενδωνίδης και θεώρησε η αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσεως 
Τεχν. Υπηρεσιών Χίου έχει κατατεθεί στο Ίαμείο Παρακα¬ 
ταθηκών και Δανείων και έχει εκδοΟεί το 8292/11.1.1984 
γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης για δραχμές ενια- 
κόσιες είκοσι χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι δραχμές (920.820). 

2. Η αποζημίωση αυτή είναι αποδοτέα στους δικαιούχους 
που Οα αναγνωρισΟούν σύμφωνα με το νόμο.' 

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιεύει στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Χίος, 11 Ιανουάριου 1984 

Η Ποόεδρος 
ΛΛΕΚΑ ΜΑΡΚΟ ΓΙΛΝΝΛΚΗ 

(6) 

Ειδοποίηση της γενομένης καταύέσεως αποζημιώσεως εξ 
αναγκαστικής απαλλοτριώσεως εκτάσεως κείμενης στο 
Ν. Φ·3·.ώτι5ος υπέρ της Ελληνικής Τραπέζης Βιομη¬ 
χανικής Αναπτύξεως Α.Ε. 

II εν Α-ύήναις εδρεύουσα (Ελ. Βενιζέλου 18)' Ανώνυμος 
Εταιρεία υπό την, επωνυμία «Ελληνική Τράπεζα Βιομηχα¬ 
νικής Αναπτύξεως Α.Ε.» νομίμως.εκπροσωπούμενη φέρει εις 
γνώσιν των κεκτημένων ή αξιούντων δικαιώματα κυριότητος 
ή .άλλα εμπράγματα δικαιώματα επί: εκτάσεως εμδαδού μ2 

Κοινότητα Μεγάλη Βρύση του Ν. 
επ’ αυτής διαφόρων προσαυξημάτων, 

33248 κειμένης' στην 
Φύιώτιδος μετά των 

(δένδρων κ.λ.π.), τμήμα της συνολικής έκτασης 440.383 μ. 
που απαλλοτριωύηκε υπέρ και με οαπανες της 1 ραπε,ης 
αυτής, για την ίδρυση της Βιομηχανικής Περιοχής Λαμίας 
με την υπ’ αρι-3. Β. 1482/2187/22.7.1981 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας και Ενέργειας 
(ΦΕΚ 409/Λ 731.8.81), ότι με υπ’ αρι·3. 711691/1.12.83 
Γραμμάτων Συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Π α- 
ρακατα-ίηκών και Δανείων (Α-ίηνών) κατέύεσε 1.348.392, 
δρχ., ως συπμληρωματική αποζημίωση, που προέκυψεαπό την 
υπ' αριύ. 6224/1983 απόφαση του Εφετείου Αθηνών «περί 
καθορισμού οριστικής τιμής αποζημιώσεως». 

Το ποσό αυτό είναι αποδοτέο στους εικαζόμενους ιδιοκτήτες 
Χρόνη Γ. θανασούρα. Ιωάν. Γ. Θανασούρα και Μαρία συζ. 
Ευαγ. Τουρλάκη. κατόπιν αναγνωρίσεώς τους ως δικαιού¬ 

χων, υπό του αρμοδοίυ δικαστηρίου. 

Α·3ήνα. 16 Ιανουάριου 1984 

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος τής ΕΤΒΑ Α.Ε. 
ΡΗΓΑΣ Μ. ΤΣΙΜΠΡΗΣ 

(Αρ. διπλ. 7005823/84 του Λημ. Ταμ. Δικ. Εισ. Αύηνών) 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΛΠΟΦΑΙΕΙΙ 

Αρι·3. ΒΣ1γ/10/383 - Π/π.ε (7) 

Εφαρμογή άρύρου I του Ν. 653/77, περί υποχρεώσεως 
των παρόδιων ιδιοκτητών για την διάνοιξη Εύν. 
Οδών κλπ.. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Το Ν. 653/77 «περί υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιο¬ 
κτητών για την διάνοιξη Ε·3ν. Οδών κλπ.». 

2) Τις παραγράφους 9 και 10 του άρ-3ρου 62 του Ν: 
947/79 «περί οικιστικών περιοχών, το Γ1.Δ. 929/79 ως και 
τον Ν. 960/21.8.79 και τον Ν. 960/21.8.79 και ιδιαίτεδά 
την παρ. 4 του άρ-3ρου 9 με τις οποίες τέ-ίηκαν σε εφαρ¬ 
μογή νέες διατάξεις απαλλοτριώσεων με επιβάρυνση των 
παρόδιων ιδιοκτητών για τις περιπτώσεις Εύνικών οδών 
(νέε; διανοίξεις, βελτιώσεις ή διαπλατύνσεις) και επαρχια¬ 
κών. Δημοτικών και Κοινοτικών οδών (νέες διανοίξεις, βελ¬ 

τιώσεις). 

3) Την ανάγκη καθορισμού των περιπτώσεων του άρψρου 
1 του Ν. 653/77 σε οδούς που προβλέπεται εκτέλεση εργα¬ 
σιών βελτίωσης, ή διαπλάτυνση; και αφού λαβαμε υποψη: 

1) Την εγκεκριμένη μελέτη της ΝΕΟ Πατρών - Πύργου 
και ειδικώτερα την βελτίωση του τμήματος Ροΐτικα - Λάππα 
για την απάλυνση των πρανών στην Χθ 3+200 αυτού. 

2) Το 6162/20.12.83 έγγραφο του τμήματος τοπογρα- 

φήσεων της τ. 8ης Π ΥΔΕ, -αποφασίζουμε: 

Ορίζουμε για το τμήμα της ΝΕΟ Πατρών - Πύργου που 
βελτιώνεται για απάλυνση των πρανών, να έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις του άρ-3ρου 1 του Ν. 653/77 όπως τροποποιή¬ 
θηκαν μεταγενέστερα Χ.θ. 3+200 του τμήματος Ροΐτικα - 

Λαππα. 

Η παρούσα απόφαση να .δημοσιευτεί στήν Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

Α-Βήνα, 4 Ιανουάριου 1984 

. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ . ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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Αριθ. οιζ. 232 (8) 

Καθ«).σαός οικισμών χου εμχίχτουν στις δια,τάξοις του ·*:ο 
' 6.12.82 Π.Δ. (ΦΕΚ 588/Δ723.12.82). 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Έχοντας υχόψη: 

1. Τ·.ς ϊ-,χτάξεις' τον Ν. 3200/1955 «χερί διοικητική; 

ΟΓχοικιΐντρώοιεως» σι συνδυασμό με τις διατάξεις το» Β-Δ. 
532/1970 «χερέ σ,μχληρώσεως των διατάξεων «{* β·Λ>.- 

κητικής αχον-εντρώσεως». 

2. Τις διατάξεις τον ακό 17.;.1923 Ν.Δ. «χ^ρι ^Υ/' 
ί!ων αό/Λων νέλχ.σ άχως μεταγενέστερα τρβακβί^^Μ» και 
συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 9, 10 (σσαρ. 2), 

14, 17 και 85 Α'. 

3. Τις ίιατάξεις του ΝΛ. 8/1973 «=·?; Γ.Ο.Κ.» (ΦΕΚ 
124/Α') έχω; τ;οχοχοιήθηκαν με το Ν.Δ. 20ο/19/4 (ΦΕΚ 
363/Α') και ε.δικ'τερα τα άρθρα 80 (χα,?. 1), 8ι 7.7! 

125. 

4. Τ:ς διατάξεις του αχό 6.12.82 Π.Δ. (ΦΕΚ 58ί>/Δ / 
23.12.82) «χερί καθορισμού όρων ν.α: χεριορισμών 5«μτ^ως 
οικισμών της χώρας» ν.αι ειδικότερα των άρθρων I, 8 

ν.α: 9. 

Και αφού λάβαμε υχόψη: 

1. Τη γνώμη του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. Νομού Κορινθίας, 
όχως αναςέρετα: στο υχ’ αριθμό 12/1983 (-ίεμα 2.) χρα- 

ν.τινΛ της αχό 18.11.1983 συνεδριάσεως αυτού. 
2. Τη γνώμη της Επιτροπής Ενασκησεως Αριτεκ-το^κου 

Ελέγχου Νομού Κορινθίας, όχως αναφέρεται στο υχ’ α? θμο 
64/1983 πρακτικό της αχό 15.11.1983 «νεδρίίβεως 

3. Τ:ς αχογραφές πληθυσμού του 1971 ν.α: 1981. 

4. Την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρα. 1 του α»ό 
6.12.82 (ΦΕΚ 588/Δ723.12.82) στους οικισμούς του Ν. 

Ινο;ινθίας, αχοφασίζουμε: 

I. θεωρούμε ως οικισμούς χου εμχίχτουν στις διατάξεις του 
αχό 6.12.82 Π.Δ. (ΦΕΚ 588/Δ723.12.82) τους χιο κάτω 
οικισμούς χου δεν έχουν εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχεοιο, χου 
έχίι ν πληθυσμό λιγότερο αχό 500 κατοίκους (αναγραφής 
1981) και τάσεις δημογραφικής συρρίκνωσης, χου δεν είναι 
παραδοσιακοί, ούτε παραλιχλοί, ούτε χόί.οι τουριστιν/.υ εν¬ 

διαφέροντος, ούτε περιαστικοί: 

Οικ-ίτμός 

Δερβενάκια 
Κοντσομόδι 
Ανω Αιγιαλός 
Εβρσστιναιίικα 

' - , 'Κχλλιθ.'α. 
Κχρυώτικα 
Καστράκ: 

' Ανω Λουτρό 
Κεφαλάρι 
Κούτσι · 
Μεγάλες Βάλτος 
Μικρός Βάλτος 
Ελληνικό ■ " Γ 1 

• ίΚχλλιάνσ: 
' Άνω Ταρσός ■ 1 

14 -·1 Κάτω Ταρσός - 

Ραζενά 
Κ'οοφιώτισσα 
Κυλλήνη 

Κοινότητα 

Αρχαίας Νεμέας 
Αρχαίας Νεμέας 
Εβροστίνης 
Εβροστίνης 
Καλλιθέας 
Κοααρίσυ 
Καστρακίου 

Κάτω Λεοτρό 
Κεφαλαρίου 
Κοατσίου 
Μεγάλου Βάλτου 
Μικρού Βάλτου 
Ελληγικού 
Καλλιχ/ων 
Κάτω Ταρσού 
Κάτω Ταρσού 

Ροζενών 
Κερφιώτισσας · 

Κυλλήνης 
Σουληναρέου Σουληνάρι . . 

Μεντ-ευργιάνικα Χελυδοριίρυ 
Χελιδόρι Χελυϊορίου 
Βυζοάνϊκα Χελυϊορίου 
Χαλκί · · Χαλκείου 

II. Για τη; κατασκευή των οικοδομών στους χιο χάνω οικι¬ 
σμούς -ία χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα κατασκευαστικά και 
μορφάλογιν.ά στοιχεία: 

ιχ. Ή επικάλυψη των οικοδομών -ία γίνεται με στέγες είτε 
αχό ξύλο είτε αχό οχλισμενο σκυρόδεμα ν.αι με εχτ/.αλυψη 
αυτών με βυζαντινά ή ρωμαϊκά κεραμίδια και να είναι κατά 
το δυνατό·; τετράρηχτες. 

{}. Τα εξωτερικά ανοίγματα -ία είναι μικρών διαστάσεων 
το τ-.λύ δύφυλλα -/.α: τα κουφώματα -ία είναι ξύλινα αν·::- 

γώμενα. _ . 
γ. Οι εξώστες -ία είναι μικρών διαστάσεων ώστε να κα- 

τα).αμβάνουν μικρό τμήμα των όψεων ή -ία «ναι -κεραμοσκε- 
χείς βεράντες (χαγιάτα). Οι εξώστες να αποφεύγονται στο 
ισόγειο. εκτός εάν στηρίζονται σε σχαζόμενη δάση. 

δ. Εά; το κ.τίσμα δεν είναι εμφχ;ής λιθοδομή , ο: όψεις 
του ν» καλύχτοντα: με τριχτά κονιάματα 7.αι να είναι κατά 
προτίμηση λουκάς. 

III. Αχό την έναρξη ισχύος της χαρούσας κχοφάτεως κα- 
τχσγείτχι 7.ά·ίε διάταξη χου είναι χ/τί-ίετη με τις διατάσεις 
7θϋ αχό 6.12.82 Π.Δ. ή ρυθμίζει -ίιματα σχετικά με το 
αντικείμενό του στις χφ?ιαχές που αναφέρ'ετχι: η αΐτοφίαση 
αυτή και ισχύουν οι διατάξεις των άρ-ίρων 3. 4 και ; του 

υχόψη Π.Δ. 

IV. Η χαρούσα απόφαση να δημοσ.ευθε! στην Εφημεριϊα 
της Κυβέρνησης, η δε ισχύς της αρχίζει υχό τη δημοσίευ¬ 

σή της. 

Κόρινίος, 9 Ιανουαριίου 1984 

Ο Νομάρχης 
« ΛΤ ννη Λ νοπ Π η,Ί* Λ Αν 

«νακοινοεειΧ 

Αρι·ί. ΔΙγ/10018 (9) 

Παρακατάθεση αχοζημίωσης ακίνητων χου έχουν ρυμοτο- 
μηίει με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Δήμου 
Γαλατσίου για τη διεύρυνση της οϊου Π ρωτοχαχαοακη 
στο τμήμα αχό Ύδρας και Αθηναίων μέχρι Έβρου 
Π.Α. 30/83. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υχόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 17.7.1923 «χερί σχεδίων 
πόλεων, κωμών κ,αι συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής 
αυτών.» ςΦΕΚ 228/16.8.1923 τ. Α'). 

2) Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 797/1971 «χερί αναγκα¬ 
στικών απαλλοτριώσεων» (ΦΕΚ 1/1.1.1971 τ. Α ). 

3) Τη; εξουσιοδοτική αχόφαση του Υπουργού Δημ. Ερ- 
νων ΕΔ2α/01/25/Φ.2.2.1/20.3.82 ΦΕΚ 149/0.4.1982 

τ. Β'. 

4) Το Π. Δ/γμχ 910/1977 ΦΕΚ 305/10.10.1977 
τ. Α' «χερί οργχ;ισμού του Τχ. Δημοσίων Έργων». 

5) Τον χίνακα παρακατάθεσης της αχοζημίωσης χου κα¬ 
θορίστηκε με την αχόφαση 675/25.8.83 του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών για ακίνητα χου ρυμοτομηθηκαν με 
το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Δήμου Γαλατσίου για τη 
διεύρυνση της οδού Πρωτοχαχαδάκη στο τμήμα αχό Ύδρας 
και Αθηναίων μέχρι Έβρου, σύμφωνα με τις ενδείξεις της 
χράξεως αναλογισμού 30/83,. ειϊοχοιουμε τα χροσωχα χου 
έχουν ή αξιώνουν εμχράγματα δικαιώματα, στα χαραχχ;ω 
ακίνητα, ότι η αχοζημίωση των οικοχεδικών εκτάσεων χου 
έχουν ρυμοτομηθεί και των εχικειμένων τους^ οχως σημειω- 
νο*;ται στα στοιχεία χροδικασίας του άρθρου δ του Ν. 653/ 
1977, έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα¬ 
νείων Αθηνών, ύστερα αχέ-το συμψηφισμό δικαιωμάτων και 
υχοχρεώσεων χου χροδλέχειτφο-άρθρο 0 του Ν.-5269/1931 
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και με την έκδοση τον γραμματίου παρακαταθήκης 71497$/ 

3.1.84 για συνολκό ποσό 20.352.360 δραχμών. 

Η παρακατάθεση της παραπά/ω αποζημίωσης έγινε υττέρ 
των Γεωργίου Σπανού, Παντελή Κυρίτση, Λργυρώς Λαγα¬ 
ρού. Καρεπέτσα Ρα/.ίτζη, Κύρκου 10.200 δρχ., Γιασεμής 
Λιαδέλη 33.000 δρχ., II αναγιώτη Νιάρχου, Κων/νου Νιάρ- 
χου 105.500 δρχ., Μαρίας Καφακλή 620.400 δρχ., Λουκά 
Σαρά/τη 349.200 ορχ., Μαιρης Σά/ου 1.167.500 δρχ.. Ε¬ 
λένης Σπηλιώτη 1.665.400 δρχ., Αποστόλου Δρακούλη 
409.200 ορ·/.., Θεοδώρου Μπουρζουκλή 2.010.000 δρχ.. 
Ηλία Τρισμπιώτη 1.594.800 δρ/., Ιωάννου Ζχ/ιδάκη 
1.260.900 δρχ.. Κληρονόμοι Ευαγγ. Γκρίτση 1.240.500 
δρ/.. Δημητρίου Παναγούλια 308.000 δρ/... Γεωργίου Ανα¬ 
στασίας και Μανώλη Π απαδογιά/νη 312.620, Ιωάννου Αν- 
τωνοπούλου 2.720.360 δρ/.. Ηλία Βλαχάκη 2.596.100 δρχ. 
Χριστίνας Ζωγράφου 1.202.700 δρ/., Γεωργίου Καπογιάννη 
231.500 δρ/., Μαρίνου Φασκίώτη, Ειρήνης Καλτάκη 44.500 
δρ/., Παναγιώτη Ματαίου 38.100 δρ/., Μαρι,ας Λεκακη, 
Βασιλείου Σέργη 48.600 δρχ.. Αικατερίνης Ζούλια 6.000 
δρχ.. Ανδρέα Μουντζουρούλια 35.600 δρχ.. Ελένης Μαρίνη. 
Κων/νου Χατζησπύρου 1.148.400 δρ/., Ελένης Μαρινη 
1.115.280 δρχ.. και θα καταβληθεί μόνο στα πρόσωπα που 
-3α αναγνωριστούν δικαιούχοι με απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Αθήνα, 5 Ιανουάριου 1984 

Ο Διευθυντής 
Γ. Μ Π ΑΣΤΟΣ 

Αριθ. ΔΠ/ΤΤΑ 67661 (10) 

Κατάθεση της «τοζημίωσης ακινήτων που απαλλοτριώνονται 
γι» τη διάνοιξη της οδού Βούλγαρη (από οδό Παπαδάκη 
μέχρι Υψηλόν ταυ) της πόλεως Θεσ/νίκης. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάσεις του από 17.7.23 Ν. Δ/τος «περί σχε¬ 

δίων πόλεων κλιτ. συνοικισμών του Κράτους». 

2. Το άρ-3ρα 24 του ΑΝ. 1731/1939 «περί αναγκαστι¬ 
κών απαλλοτριώσεων», όπως χ/τικαταστάθηκε κατά τη·/ 

παράγραφο 1 αυτού με το άρθρο 8 του |Ν. Δ/τος 3979/·.ι9 
«περί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων του Α.Ν. 1731/1939 
«περί τ/χ/καστικών απαλλοτριώσεων». 

3. Την απόφαση εξουσιοδότησής μας αριθ. Ε.Σ. 13006/ 

29.6.79 (Νομάρχη θεσ/νίκης για άσκηση από μας μέρους 
των αρμοδιοτήτων του. της οποίας η ισχύς παρατάθηκε με 
τη/ 11713/7.4.82 απόφαση. 

Φέρουμε σε γνώση αυτών που έχουν ή αξιούν δικαίωμα κυ¬ 
ριότητας στα ακίνητα που απαλλοτριώνονται για τη διάνο - 

ξη της οδού Βούλγαρη (από οδό Παπαδάκη έως ΥΊηλάν 
του) στη θεσ/νίκη βάσει της πράξεως τακτοποιήσεως και 
αναλογισμού αρι-3. 4350/80 όπως αυτή ισχύει μετά τη/ έγκρι¬ 

σή της, ότι η αποζημίωση που καθορίσθηκε με τη/ απόφαση 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου θεσ/νίκης αριθ. 4331/83 

κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ 
αυτών που θα αναγ/ωρισθοΰ/ δικαιούχοι σύμφωνα με το νόμο. 

Για τη/ κατάθεση. αυτή έχει εκδοθεί το γραμμάτιο παρα¬ 
καταθήκη; αριθ. 327876/19.12.83 ϋποκαταστήκατος Θεσ- 
σαλονίκης (5.631.600) πέντε εκατομμύρια εξακόσιες τρ:όν¬ 

τα μία χιλιάδες εξακόσιες δρχ. - ' ' 

Θεσσαλονίκη. 4 Ιανουάριου 1984 

Με εντολή Νομάρχη 

Ο Διευθυντής1 
Γ. Δ. ΓΑΐΤΑΝΑΚΗ 

Αρι-3. ΔΠ/ΤΑ 07663 

Κατάθεση της αποζημίωσης ακινήτων που απαλλοτ: 

για τη διά-/θΐξη οδού Ν. Καζαντζάκη (από οδού 
νήσεως έως Σαπφούς) της πόλεως Θεσ/νικης. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(Π) 

ώ/ονται 
Αναγεν- 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διοτάξεις του από 17.7.23 Ν. Λ/τος «περί σχε¬ 

δίων πόλεων κλπ. συνοικισμών του Κράτους». 

2. Το άρθρο 24 του Α.Ν. 1731/1939 «περί αναγκαστι¬ 
κών απαλλοτριώσεων», όπως αντικαταστάθηκε κατά τη/ 
παράγραφο 1 αυτού με το άρθρο 8 του Ν. Δ/τος 8979/59 
«περί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων του Α.Ν. 1731/1939 

«περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων». 

3. Τη/ απόφαση εξουσιοδότησής μας αρ’θ. Ε.Σ. 13006/ 
29.6.79 (Νομάρχη Θεσ/νίκης για άσκηση από μας μέρους 
των αρμοδιοτήτων του, της οποίας η ισχύς παρστάθηκε υε 
τη/ 11713/7.4.82 απόφαση. 

Φέρουμε σε γνώση αυτών που έχουν ή αξιούν δικαίωμα κυ¬ 

ριότητας στα ακίνητα που απαλλοτριώνονται για τη δ:ά-ο - 

ξη της οδού Ν. Ιναζχ/τζάκη (από οδού Αναγν/ήσεως έως 
Σαπφούς) βάσει της πράξεως τακτοποιήσεως και αναλογι¬ 

σμού αριθ. 2787/69 όπως αυτή ισχύει μετά την έγκρισή της, 
ότι η αποζημίωση που καθορίσθηκε με την απόφαση του Μο¬ 
νομελούς Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης αριθ. 4705/83 κατατέ¬ 
θηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ αυτών 
που θα αναγ/ωρισθούν δικαιούχοι σύμφωνα με το νόμο. 

Για την κατάθεση αυτή έχει εκδοθεί το γραμμάτιο παρα¬ 
καταθήκης αριθ. 327889/19.12.83 υποκαταστήματος Θεσ¬ 
σαλονίκης (8.660.000) οκτώ εκατομμύρια, εξακόσιες εξήν- 

τα χιλιάδες δρχ. 

Θεσσαλονίκη, 4 Ιανουάριου 1984 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής 

Γ. Δ. ΓΛΨΤΑΝΑΚΗ 

Αριθ. ΔΠ/ΤΑ 67668 (12) 

Κατάθεση της αποζημίωσης χκινήτων που απαλλοτριώνονται 
για τη διάνοιξη της οδού Κατσομίδοιυ από Ινων/πόλεως μέ¬ 

χρι Παπαναστασίου της πόλεως Θεσ/νίκης. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του.από 17.7.23 Ν. Δ/τος ωπερ: σχε¬ 
δίων πόλεων κλπ. συνοικισμών του Κράτους». 

2. Το άρθρο 24 του Α.Ν. 1731/1939 «περί αναγκαστι¬ 
κών απαλλοτριώσεων», όπως χ/τικαταστάθηκε κατά την 
παράγραφο 1 χυτού με το άρθρο 8 του |Ν. Δ/τος 3979/59 
«περί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων του Α.Ν. 1731/1939 

«περί χ/αγκαστικών απαλλοτριώσεων». 

3. Την απόφαση εξουσιοδότησής μας αριθ. Ε.Σ. 13006/ 

29.6.79 (Ν°μάρχη· Θεσ/νίκης για άσκηση από μας μέρους 
των αρμοδιοτήτων του. της οποίας η ισχύς παρατάθηκε με 
τη; 11713/7.482 απόφαση. 

Φέρουμε σε γνώση χυτών που .έχουν ή αξιούν δικαίωμα κυ¬ 
ριότητας στα ακίνητα που απαλλοτριώνονται. για τη διά/Ο- 

ξη της οδού Κατσιμίδου από Κων/πόλεως μέχρι Παπανα¬ 
στασίου στη Θεσ/νίκη βάσει των πράξεων τακτοποιήσει)ς και 
αναλογισμού αριθ. 3514, 2857. 2710. 4211. 4559 κα· 2836 
όπως χυτές ισχύουν μετά την έγκρισή τους, ότι ή αποζημίω¬ 

ση που καθορίσθηκε με την απόφαση του Μονομελούς Πρω¬ 
τοδικείου Θεσ/νίκης αριθ.: 3475/83 και 1383/76 κατατέ- 
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3ηκε στο Ταμείο Παρχκατα3ηκών και Δτνείων υπέρ αυτών 
που -3α: αναγνωριστούν δικαιούχοι θάμβωνα με το νόμο. 

Για την κατά!/εση αυτή έχει εκδ:·5εί το γραμμάτιο πα;.σ- 
κατα-λή/.ης αρι·3. 327890/19.12.83 υποκαταστήματος Θεσ¬ 

σαλονίκης (14.823.120) δέκα τέσσερα εκατομμύρια οκτακό¬ 

σιες είκοσι τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι δρχ. 

Θεσσαλονίκη, 4 Ιανουάριου 1984 

Με εντολή/ Νομάρχη 
Ο Διευ-λυνσής 

Γ. Δ. ΓΑ-Ι-ΤΑΝΑΚΙΙ 

Αρε*. Δ Π/ΤΑ 67600 (13) 

Κατά-5ετη της αποζημίωσης ακινήτων που απαλλοτριώνοντα: 
για τη διάνοιξη της οδού ίΝ. Ιναζαντζάκη (ατό Α.αγεν- 

νήιεως έως Σαπφούς) πόλεως Θετ/νικης. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τ.ς διατάξεις του ατό 17.7.23 Ν. Δ/τ:ς <«·.:ερ. σχε¬ 

δίων πόλεων κλπ. συνοικισμών του Κράτους». 

2. Το ά:·3ρα 24 του Α.Ν. 1731/1939 «περί αναγκαστι- 
κών απαλλοτριώσεων», όπως αντικαταττά·3ητ/.ε κατά τη·/ 

παράγραφο 1 αυτού με το» άρ-3ρο 8 του Ν. Δ/τος 3979/ο·.* 
«ττερί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων του Α.Ν. 1731/1930 

«σερί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων». 

3. Την απόφαση εξουσιοδότησής μας αρι·3. Ε.Σ. 13090/ 

29.0.79 Νομάρχη Θετ/νίκης για άσκηση από μας μέρους 
των αρμοδιοτήτων του, της οποίας η ισχύς παρατα-3ην.ε με 
την 11713/7.4.82 απόφαση. 

Φέρουμε σε γνώση αυτών που έχουν ή αξιούν δικαίωμα κυ¬ 
ριότητας στα ακίνητα που απαλλοτριώνοντα: για τη διάνοι¬ 

ξη της οδού Ν. Ιναζαντζάκη (από Αναγεννήσεως έως Σα- 

πφούς) βάσει της πράξεως τακτοποιήσεως και αναλογισμού 
αιρι-3 . 2787/69 όπως αυτή ισχύει μετά την έγκρισή της. ότι 
η αποζημίωση που κα·3ορίσ·3ηκε με την απόφαση του ΛΙοο- 

μελούς Πρωτοδικείου θεσ/νίκης αρι·3. 5305/83 κατατέθη¬ 
κε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ αυτών 
που ·3α οτ/αγνωρισ·3ούν δικαιούχοι σύμφωνα με το νομο. 

Για την κατάθεση αυτή έχει εκδο-3εί το γραμμάτιο παρα¬ 
καταθήκης αρι·3. 327888/19.12.83 υποκαταστήματος Θεσ¬ 

σαλονίκης (38.986.320) τριάντα οκτώ εκατομμύρια εννια¬ 

κόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τριακόσιες είκοσι δεχ. 

Θεσσαλονίκη, 4 Ιανουάριου 1984 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής 

Γ. Δ. ΓΑ-Ι-ΤΑΝΑΚΙΙ 

Άρ:·5. ΔΠ/ΤΑ 67665 Μ4) 

Κατάθεση της αποζημίωσης ακινήτων που απαλλοτριώνοντα! 
για τη διάνοιξη της οδού Ν. Ιναζαντζάκη πάλεως Θεσσα¬ 

λονίκης. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ν 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του από 17.7.23 Ν. Δ/τος «περί σχε¬ 
δίων πόλεων κλπ. συνοικισμών του Κράτους». 

2. Το άρ·3ρο 24 του Α.Ν. 1731/1939 «περί αναγκαστι¬ 
κών απαλλοτριώσεων», όπως αντικαταστάόηκε κατά την 
παρ-άγραφο 1 αυτού με το άρ·3ρο 8 του |\. Δ/τος 3979/59 

«περί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων του Α.Ν.-1731/1930 

«περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων». .-'·.*" ·'· 

3. Την απόφαση εξουσιοδότησής μας αρ:3. Ε.Σ. 13096/ 

29.6.79 (Νομάρχη Θεσ/νίκης για άσκηση από μας μέρους 
των αρμοδιοτήτων του, της οποίας η ισχύς παρατάνηκε μ: 

την 11713/7.4.82 απόφαση. 

Φέρουμε σε γνώση αυτών που έχουν ή αξιούν δικαίωμα κυ¬ 
ριότητας στα ακίνητα που απαλλοτριώνοντα: για τη διάνοι¬ 
ξη της οδού Ιναζαντζάκη πόλεως Θεσ/νίκης βάσει της πρά- 

ξεως τακτοποιήσεως και αναλογισμού αρι-5. 3831/76 όπως 
αυτή ισχύει μετά τη/ έγκρισή της. ότι η αποζημίωση που 
καόορίσ-ύηκε με την απόφαση του Μονομελούς. Πρωτοδικείου 
Θεσ/νίκης αρι3. 43329/83 και 4330/83 κατατέθηκε στο 
Ταμίεο Π αρακατα-ύηκών και Δανείων υπέρ αυτών που ·ύα 
αναγνωριστούν δικαιούχο: σύμφωνα με το νόμο. 

Για την κατάθεση αυτή έχε: εκδο-ίιε: το γραμμάτιο παρα¬ 
καταθήκης αρι6. 327891/19.12.83 υποκαταστήματος Θεσ¬ 
σαλονίκης (20.230.060) είκοσι εκατομμύρια διακόσιες τριάν¬ 

τα χιλάδες εξή/τα δρχ. 

Θεσσαλονίκη, 4 Ιανουάριου 1984 

Με εντολή Νομάρχη 

Ο Διευθυντής 
Γ: Δ. ΓΛΤΤΑΝΑΚΗ 

Α?:3. ΔΙΙ/ΤΑ 66162 (15) 

Ειδοποίηση κατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων που απαλλο- 
τριώνονται για τη διάνοιξη της πλατείας Ιπποδρομίου πό- 

λεως Θεσσαλονίκης. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του από 17.7.23 Ν. Δ/τος «περί σχε¬ 
δίων πόλεων κλπ. συνοικισμών του Κράτους». 

2. Το ά?·3ρο 24 του Α.Ν. 1731/1939 «περί αναγκαστι¬ 
κών απαλ/σεων» όπως αντιν.ατασ.α·υη/.* /.α,α -η/ ,.α,,α- 
γραφο 1 αυτού με το άρ3ρο 8 του Ν. Δ/τος 39/9/1959 
«περί τροπ/σεως ενίων διατάξεων του Α.Ν. 1731/1939 περί 
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», 

3. Την απόφαση εξουσιοδότησής μας αρι·3. Ε.Σ. 13006/ 
29.6.1979 «Νομάρχου Θεσ/νίκη; για άσκηση από μας μέ¬ 
ρους των αρμοδιοτήτων του, της οποία; η ισχύς παρατά·3ηκε 
με την 11713/7.4.82 απόφαση. . · - 

Φέρουμε σε γνώση αυτών που έχουν ·ή αξιούν δικαίωμα κυ¬ 
ριότητας στα ακίνητα, που απαλλοτριώνοντα! για τη διάνοι¬ 
ξη της πλατείας Ιπποδρομίου πόλεως θεσ/νίκης βάσει της 
πράξεως τακτοποιήσεως και αναλογισμού αρι3. 4479/81 
όπως αυτή ισχύει μετά την έγκρισή της, ότι η αποζημίωση 
που καύορίσύηκε με την απόφαση του Εφετείου θεσ/νίκης 
αρι·5. 1809/83 κατατέίηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων υπέρ αυτών που ·3α αναγνωριστούν δικαιούχοι 
σύμφωνα με το νόμο. , · 

Για την κατά-ίεση αυτή έχει εκδούεί το γραμμάτιο παρα¬ 
καταθήκης αρι-3. 327014/2.12.83 υποκαταστήματος θεσ/ 
νίκης (25.816.000)' είκοσι πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες 
δέκα εξ χιλιάδες δρχ. ί 

Θεσσαλονίκη, 4 Ιανουάριου 1984 

Με εντολή .Νομάρχη 

Ο Διευθυντής 
Γ. Δ. ΓΑΤ ΤΑΝΑΚΗΣ 
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Αδιθ. ΔΠ/ΤΑ 66161 ' ,(16) 

Ειδοποίηση κατάθεσης αποζημίωσης ακίνητων -ου απαλλο- 
τριώνονται για τη διάνοιξη της οδού Κατσιμίδου από Κο- 

νίττης έως Σάμου της πόλεως Θεσ/νίκης. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του από 17.7.23 Ν. Λ/τος «περί σχε¬ 
δίων πόλεων κλπ. συνοικισμών του Κράτους». 

2. Το άρθρο 25 του Α.Ν. 1731/1939 «ττερ: αναγκαττι¬ 
κών απαλ/σεων» όπως αντικαταστάθηκε κατά την τταρά- 

γραφο 1 αυτού με το άρθρο 8 του Ν. Δ/τος 3979/1959 
«αεί: τροπ/σεως ενίων διατάξεων του Α.Ν. 1731/1939 περί 
αναγκαττικών απαλλοτριώσεων». 

3. Την απόφαση εξουσιοδότησής μας αριθ. Ε.Σ. 13000/ 
29.0.1979 Νομάρχου Θεσ/νίκης για άσκηση από μας μέ¬ 
ρους των αρμοδιοτήτων του, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε 
με την 11713/7.-5.82 απόφαση. 

Φέρουμε σε γνώση αυτών που έχουν ή αξιούν δικαίωμα κυ¬ 
ριότητας στα ακίνητα που απαλλοτριώνονται γ:α τη οιάνοι- 
ξη της οδού Κατσιμίδου από Κονίτσης έως Σάμου στη Θεσ/ 
νίκη δάσει των πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού 
αριθ. 3243, 3795, 4340 όπως αυτές ισχύουν μετά την έγκρι¬ 
σή τους, ότι η αποζημίωση που καθορίστηκε με την απόφα- 
ση του Μονομελούς Πρωτοδικείου και Εφετείου θεσ/νίκης 
αρ:θ. 2990/83 και 1330/75, κατατέθηκε στο Ταμείο Πα¬ 
ρακαταθηκών και Δανείων υπέρ αυτών ιτου θα αναγνωρι¬ 

στούν δικαιούχοι σύμφωνα με το νόμο. 

Για την κατάθεση αυτή έχει εκδοθεί το γραμμάτιο παρα¬ 

καταθήκης αριθ. 327017/2.12.83 υποκαταστήματος Θεσ/ 
νίκης (19.579.509) δέκα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες 
εβδομήντα εννέα· χ λιάδες πεντακόσιες εξήντα εννέα δρχ. 

Θεσσαλονίκη, 4 Ιανουάριου 1984 

Με εντολή Νομάρχη 

Ο Διευθυντής 
Γ. Δ. ΓΑ·1·ΤΑ|ΝΑΚΙΙ 

Α?ιύ. ΔΠ/ΤΑ 00150 (17) 

Ειδοποίηση κατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων που α π αλλο¬ 
τριώνονται για τη διάνοιξη της οδού Δραγουμάνου της πό- 
λεως Θεσ/νίκης. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του από 17.7.23 Ν. Δ/τος «περί σχε¬ 
δίων πόλεων κλπ. συνοικισμών του Κράτους». 

2. Το άρθρο 24 του Α.Ν. 1731/1939 «περί αναγκαστι¬ 
κών απαλ/σεων» όπως αντικαταστάθηκε κατά την παρά¬ 
γραφο 1 αυτού με το άρθρο 8 του Ν. Δ/τος 3979/1959 
«περί τροπ/σεως ενίων διατάξεων του Α.Ν. 1731/1939 περί 
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων». 

3. Την απόφαση εξουσιοδότησής μας αριθ. Ε.Σ. 13006/ 
29.6.1979 Νομάρχου Θεσ/νΐκης για άσκηση από μας μέ¬ 
ρους των αρμοδιοτήτων του, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε 
με την 11713/7.4.82 απόφαση. 

Φέρουμε σε γνώση αυτών που έχουν ή αξιούν δικαίωμα κυ¬ 
ριότητας στα ακίνητα που απαλλοτριώνονται για τη διάνοι¬ 
ξη της οδού Δραγουμάνου της πόλεως θεσ/νίκης δάσει των 
πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού αριθ. 4183/79 και 
4573/82 όπως αυτές ισχύουν μετά την έγκρισή τους, ότι η 
αποζημίωση που καθορίσθηκε με την απόφαση του Μονομε¬ 
λούς Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης αρι·3. 4106/83, κατατέθηκε 

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ αυτών που 
3α αναγνωρισθούν δικαιούχοι σύμφωνα με το νόμο. 

Για την κατάθεση αυτή έχει εκδοθεί το γραμμάτιο παρα¬ 
καταθήκης αριθ. 327016/2.12.83 υποκαταστήματος1 Θεσ/ 
νίκης (9.180.000) εννέα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα χιλιά- 

δες δραχμές. 

Θεσσαλονίκη, 4 Ιανουάριου 1984 

Με εντολή Νομάρχη 

Ο Διευθυντής 
Γ. Δ. ΓΑ·ΓΤΑ)ΝΑΚΙΙ 

Αριθ. ΔΠ/ΤΑ 67667 (18) 

Κατάθεση της αποζημίωσης ακινήτων που απαλλοτριώνον- 
ται για την διάνοιξη της οδού Κατσιμίδου (από οδού 
Κων/πόλεως έους Π απαναστασίου) της πόλεως Θεσ¬ 
σαλονίκης. 

Θ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του από 17.7.23 Ν. Δ/τος «περί σχε¬ 
δίων πόλεων κλπ. συνοικισμών του Κράτους». 

2. Το άρθρο 24 του Α.Ν. 1731/1939 «περί αναγκαστι¬ 
κών απαλλοτριώσεων» όπως αντικαταστάθηκε κατά την πα¬ 
ράγραφο 1 αυτού με το άρθρο 8 του Ν. Δ/τος 3979/1959 
«περί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων του Α.Ν. 1831/1939 

«περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων». 

3. Την απόφαση εξουσιοδότησής μας αριθ. Ε.Σ. 13006/ 
29.6.79 Νομάρχου Θεσ/νίκης για άσκηση από μας μέρους 
των αρμοδιοτήτων του, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε με 
την 11713/7.4.82 απόφαση. 
Φέρουμε σε γνώση αττών που έχουν ή αξιούν δικαίωμα 

κυριότητας στα ακίνητα που απαλλοτριώνονται για την διά¬ 
νοιξη της οδού Κατσιμίδου από οδού Κων/πόλεως έως Πα¬ 
παναστασίου δάσει τον/ πράξεων τακτοποιήσεως και αναλο¬ 
γισμού αριθ. 2710, 4986, 3516. 4559, όπως αυτές ισχύουν 
μετά την έγκρισή τους ότι η αποζημίωση που καθορίσθηκε 
με την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου - Εφετείου 
Θεσ/νίκης αριθ. 4970/83, κατατέθηκε στο Ταμείο Παρα¬ 
καταθηκών και Δανείων υπέρ αυτών που θα αναγνωρισθούν 
δικαιούχοι σύμφωνα με το νόμο. 

Για την κατάθεση αυτή έχει εκδοθεί το γραμμάτιο παρα¬ 
καταθήκης αριθ. 327810/16.12.1983 υποκαταστήματος 
Θεσσαλονίκης ποσού (8.260.000) οκτώ εκατομμύρια διακό¬ 
σιες εξήντα χιλιάδες δρχ. 

Θεσσαλονίκη, 4 Ιανουάριου 1984 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής 

Γ. Δ. ΓΑΤΤΑΝΑΚΙΙ 

Αριθ. ΔΠ/Ί1Α 67669 (19) 

Κατάθεση της αποζημίωσης ακινήτων που απαλλοτριώνον- 
ται για την διάνοιξη της οδού Δελφών από Παρασκευο- 
πούλου έως Κολοκοτρώνη της πόλεως Θεσσαλονίκης. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του από 17.7.23 Ν. Δ/τος «περί σχεδίων 
πόλεων κλπ. συνοικισμών του Κράτους». 

2. Το άρθρο 24 του Α.Ν. 1731/1939 «περί αναγκαστι¬ 
κών απαλλοτριώσεων» όπως αντικαταστάθηκε κατά την 
παράγραφο 1 αυτού με το άρθρο 8 του Ν. Δ/τος 3979/1959 
«περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων». 
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8. Την απόφαση εςουσιοδότησής μας αριθ. Ε.Σ. 13000/ 
29.0.79 Νομάρχου Θεσσαλονίκης γι’ άσκηση από μας μέρους 
των αρμοδιοτήτων του. της οποίας η ισχύς παρατάθηκε με 
την 11713/7.4.82 απόφαση. 

Φέρουμε σε γνώση αυτών του έχουν ή αξιούν δικαίωμα κυ¬ 
ριότητας στα ακίνητα που απαλλοτριώνονται για την διά¬ 
νοιξη της οδού Δελφών από οΒο Π αρασκευοπούλου - Κολο- 
κοτρώνη στην Θεσ/νίκη βάσει της πράξεως τακτοποιήσεως 

και αναλογισμού αριθ. 2330/07 όπως αυτή ισχύει μετά την 

έγκρισή της, ότι η αποζημίωση που καθορίσθηκε με την 

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου και Εφετείου Θεσ¬ 

σαλονίκης αριθ. 1710/77 και 2372/82, κατατέθηκε στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ αυτών που θα 

αναγνωρισθούν δικαιούχοι σύμφωνα με το νόμο. 

Για την κατάθεση αυτή έχει εκδοθεί το γραμμάτιο παρα¬ 

καταθήκης αριθ. 327832/19.12.83 υποκαταστήματος Θεσ¬ 

σαλονίκη; (730.380) επτακόσιες τριάντα εξ χιλιάδες τρια¬ 
κόσιες ογδόντα δρχ. 

Θεσσαλονίκη, 4 Ιανουάριου 1984 
Με εντολή Νομάρχη 

Ο Διευθυντής 
Γ. Δ. ΓΑΨΤΑΝΑΚΗ 

(20) 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ! ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Στη; υπ’ αριθ. Γ. 957/3037 της 1 Δεκεμβρίου 1983 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Υγείας κα>: Πρόνοιας που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 750 
της 15 Δεκεμβρίου 1983 ΦΕΚ τεύχος Δ' σελ. 7104. γίνε¬ 

ται διόοθωση στο όνομα της Ο.Ε. Μ. ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ και 
ΣΙΑ εκ του εσφαλμένου Ο.Ε. Μ. ,ΚΟΥΤΡΟΥΔΜΛΗ και 
ΣΙΑ εις το ορθό Ο.Ε. Μ. ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ και Σ!Α. 

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο* 

* 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


