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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης πέ¬ 
ντε στρεμμάτων και τριακοσίων εξήντα δύο χιλιοστών 
του στρέμματος (5,362) στη θέση Αγ. Νικολάος πε¬ 
ριφέρειας Κοινότητος Περγιανών Μύλων Καρυστίας Ν. 
Εύβοιας.. 1 

• 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης επτά σρρεμμάτων (7) 
στη ,θέση Απελίστρα περιφερείας Κοινότητας Γιαννάδων 
ίΝ. Κέρκυρας.2 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 5,466 στρεμμάτων στη 
θέση Μαυρόλογγος Κοιν. Μικροβάλτου Νομού Κοζά¬ 
νης.,.3 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 125 στρεμμάτων, 
στη θέση Πρασσάδες της Κοινότητος Σελλασίας του 
Νομού Λακωνίας.4 

Κήρυξη ως αναδασωτέας Δημόσιας και Ιδιωτικής δασικής 
έκτασης χιλίων δέκα τριών (1.013) στρεμμάτων (Δη ¬ 
μόσια 607 και Ιδιωτική 406) στη θέση «Πετρόστρου- 
γκα» της Κοινότητας Αργυροπουλίου Ν. Λαρίσης... 5 

Κήρυξη ως αναδασωτέας Δημόσιας δασικής έκτασης 
οκτακόσιων τριάντα εννέα (839) τετραγ. μέτρων, στη 
θέση «Τσιατούρα» της Κοινότητας Καλλιθέας Φαρσά¬ 
λων Ν. Λαρίσης. 6 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Χαρακτηρισμός χώρου Κοινοτικού Καταστήματος και 
Πνευματικού Κέντρου Αμπελώνα και επιβολή ειδικών 
όρων δόμησης, στο Ν. Λάρισας . 7 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Αριθ. 4686 (1) 

Κήρυξή ως αναδωτέας δημόσιας δασικής έκτασης πέντε 
στρεμμάτων και τριακοσίων εξήντα δύο χιλιοστών του 
στρέμματος (5,362) στη θέση Αγ. Νικόλαος περιφερείας 
Κοινότητος Περγιανών Μύλων Καρυστίας Ν. Εύβοιας. 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη : 

διατάξεις για Διοικητική Αποκέντρωση και την 
19720/13.9.83 απόφαση του Νομάρχη Εύβοιας «Περί ανα- 
θέσεως αρμοπδιοτητων υπογραφής υπηρεσιακών εγγράφων». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγμα¬ 
τος της Χώρας. 

(3· Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί Προστασίας Δα- 
σών και δασικών εκτάσεων της Χώρας» και ειδικότερα : 
α) Του άρθρου 41 παρ. 1, β) άρθρου 38 παρ. 1. 

4. Τις διατάξεις των δ/γών του Υπ. Γεωργίας·. «Α160417/ 
1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. ;■·■-.; ·' - ' 

5. Την 3111/10.11.83 αναφορά του Δασαρχείου^ Αλιβε- 
ρίου περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της ' *ν«φέρρμένης 
δασικής έκτασης που εκχερσώθηκε από τον 'Πΐναγ. Ευ¬ 
φροσύνη, αποφασίζουμε : - . 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα με σκοπό τη διατήρηση 
του χαρακτήρα του δάσους και την προστασία κσι ανά¬ 
πτυξη της δασικής βλαστήσεως κλπ τη δημοσία δασική 
έκταση των πέντε στρεμμάτων και τριακοσίων εξήντα δύο 
χιλιοστών του στρέμματος (5,362) που βρίσκεται στη θέ¬ 
ση Αγ. Νικόλαος Κοινότητος Περγιανών Μύλων Ν. Ευ- , 
βοίας και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α Β Γ Δ Ε I 
Ζ Η Θ I Κ Λ Α και έχει όρια : 

Ανατολικά :Δήμόσια δασική έκταση. 

Δυτικά .Έλαιοκτήματα, ερειπωμένα κτίσματα, δρόμος. 

Βόρεια :Δημόσια δασική έκταση. 

Νότια; Δημόσια δασική έκταση, Μονή Αγίας Μαύ- 
ρας όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διά¬ 
γραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρουσης 
απόφασης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα, 16 Νοεμβρίου 1983 

Ο Δ/ντής Δασών 
ΠΑΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
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Αριθ. ΔΔ/3993 (2) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης επτά στρεμμάτων (7) 
στη βέση ΑπελΙστρα περιφέρειας Κοινότητας Γιαννάδων 
Ν. .Κέρκυρα ς'. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 
2. Το άρθρο 117 του Συντάγματος. 
3. Τις διατάξεις του Γ. 998/79 «Περί προστασίας των 

δασών κ,λπ.» και ειδικότερα : α) του άρθρου 41 παρ. 1, 
β) του άρθρου 38 παρ. 1. 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας :α) 160417/ 
1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80, γ) 164836/3163/ 
10.8.81 και δ) 167606/3282/20.8.81. 

5. Την αριθ. ΔΔ/3788/23.9.1983 πρόταση της Δ/νσης 
Δασών Κέρκυρας με την οποία προτείνεται κήρυξη της 
παραπάνω διεκδικουμένης Δασικής εκτάσεως ως αναδα¬ 
σωτέας, επειδή καταστράφηκε ολοσχερώς η δασική βλά¬ 
στηση ΣχοΙνου, Πρίνου, Κουμαριάς από πυρκαϊά που έγινε 
στις 15.9.1983, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επάναδημιουργία 
δια φυσικής αναγεννήσεως της καταστραφείσης ολοσχε¬ 
ρώς από πυρκαϊά που έγινε στις ,15.9.1983 δασικής βλά¬ 
στησης Σχοίνου - Πρίνου - Κουμαριάς προς διατήρηση 
του χαρακτήρα της Δασικής έκτασης, ώστε να αποκλει¬ 
στεί η διαθέσης αυτής για άλλο σκοπό. 
Τη διεκδικούμενη δασική έκταση, εμβαδού επτά (7) 

στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση Απέλιστρα περιφέ¬ 
ρειας Κοινότητας Γιαννάδων και προσδιορίζεται από τα 
στοιχεία Α, Β, Γ, ΓΔ, Ε, Ζ, Η, Θ, I, Α και έχει όρια: 
Ανατολικά :Με διεκδικούμενη δασική έκταση 
Δυτιξκά :Με διεκδικούμενη δασική έκταση 
Βόρεια :Με διεκδικούμενη δασική έκταση 
Νότια :Με διεκδικούμενη δασική έκταση 
Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα, που αποτε¬ 

λεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Κέρκυρα, 11 Οκτωβρίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΜΑΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

4Πουη<ίίΛΜ ΧΛΡΤΟΚ 

*Π#^ι Ιίοινττπταί 

□ £,ο."V Νομού 

Λίν/τΑί Λ·α£ών 

ι β εν π ε. ρ "λ · ^ 3 
μι βοΟμο 
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Αριθ. Δ.Δ. 2427 (3) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 5,466 στρεμμάτων στη θέ¬ 
ση Μαυρόλογγος Κοιν. Μικροβάλτου Νομού Κοζάνης. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 
2. Τις διατάξεις του αρθ. 177 παρ. 3 του Συντάγματος. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί Προστασίας των 

δασών κλπ» και ειδικότερα : α) Του άρθρου 41 παρ. 1, 
β) του άρθρου 38 παρ. 1. 

4. Τις δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Την 4876/25.10.83 πρόταση του Δασαρχείου Κοζά¬ 
νης, σύμφωνα με την οποία η έκταση αυτή εκχερσώθηκε 
παράνομα, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα του δάσους και την αποκατάσταση της δασι¬ 

κής βλάστησης με φυτική ή τεχνική κ·»αδάτωτη τη συνιϊιό- 

κτητη δασική έκταση, εμόαδού πέντε στρεμ. και 466 τετρ. 
μ!ίτρα ·.πεό βρίσκεται στη ·3έτϊη Μαυρόλογγος της Κοι¬ 

νότητας Μικροί άλτου Κοζάνης. 

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΑ και 
ΚΛΜΝ και έχει όρια : 

• Α Β 
Ανατολικά :Με καλλιεργημένο αγρό Με δάσος - 
Δυτικά :Με δάσος Με καλ/μένο αγρό 
Βόρεια :Με δάσος Με δάσος 
Νότια :Με δάσος Με δάσος 
Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτε¬ 

λεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

Κοζάνη, 26 Οκτωβρίου 1983 

ι Ο Νομάρχης 
ΘΕΟΔ. ΧΑΛΑΤΣΗΣ 

-τοηοίί^4Ί·'ο αΐΑ(ί/)/>ΐ/!ΐιΐ 

. /} αύΐ (/>/'■>. {ΙΟαΰι/ί <5 Μ!.. ΜΡΥΥΌ/ΙΡ Γ/ΰ Τ. 7ί(γ>ο/*0 "/[Ιη/βΡ ·£αΑΐοο— 

..Τΐου . _ΛΟ^-α'ϊ ύ^/ΐί ατϊό 4ο->/ 1/ βαιι'Αίιν β, > Ϋ) /Υ/Κλ Άο ο 

. ζ. ρ άο'ϊ. /! & Γ ι!£?//£>/ 3,ο _ 1(Α<'μαιΐΒ<· /.* /ΡΟο_. 

Λ* Λ /Η Λ'_Ϋ, <// ε 

Α. 4' 3 

\ 
\ 
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Αριθ. 1900 ( 4) , 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 125 στρεμμάτων, στη 
θέση Πρασσάδες της Κοινότητας Σελλασίχς του Νομού 
Λακωνίας. 

' ΟΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Έχοντοις υπόψη :· 

1. Το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 
2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «περί προστασίας των 

δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» 
και συγκεκριμένα : α) του άρθρου 41 παρ. 1, β) του άρθρου 
38 παρ. 1. 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας :α) 160417/ 
1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Την 6397/6.10.1983 πρόταση του Δασαρχείου Σπάρ¬ 
της περί κηρύξεως αναδασωτέας* της αναφερομένης στο 
θέμα εκτάσεως. 

6. Τη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δα¬ 
σών, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάσταση της 
δασικής βλαστήσεως των ειδών πρίνου και ερείκης που 
καταστράφηκε από πυρκαίά στις 30 Ιουλίου 1983 τη Δη¬ 
μόσια δασική έκταση των εκατόν είκοσι πέντε (125) στρεμ¬ 
μάτων, κατηγορίας παρ. 1 του άρθρου 3 Ν. 998/79, που 
βρίσκεται στη θέση Πρασσάδες της Κοινότητας Σελλασίας 
και προσδιορίζεται από τα στοιχεία όπως φαίνονται στο 
συνημμένο Χάρτη, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της αποφάσεως αυτής και έχει όρια : 

Ανατολικά :Βατός δρόμος και Δημόσια δασική έκταση 
Δυτικά :Επαρχιακή οδός Σελλασίας - Κονιδίτσα 
Βόρεια :Δημ0σια δασική .έκταση 
Νότια :Δημόσια δασική έκταση 
Ορίζουμε : α) Η αναδάσωση της εκτάσεως να γίνει με 

φυσική αναγέννηση, β) Η απόφαση αυτή : 
1) Να ισχύσει προτού να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
2) Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Σπάρτη, 14 Οκτωβρίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΑΛΑΝΟΣ 

^ΟϋίιίΑίΗή ΧΆΡΤΟΥ 

_Γνΐ «ΜΊΤ 

Κ«>ΗΛέ 4:Γ«.ου<^ 
-Άνήκο στ?ιν Άττ5 
_Λακω·,·!Γ; ^ ΰθ7, 

τη Νφ·1;χη 
/γ.|* ^ 
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Αριθ. 3382 (5) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας Δημόσιας και Ιδιωτικής δασικής 
έκτασης χιλίων δέκα τριών (1.013) σρεμμάτων (Δημό¬ 
σια 607 και Ιδιωτική 406) στη θέση «Πετρόστρουγκα» 
της Κοινότητας Αργυροπουλίου Ν. Λαρίσης. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 
2. Τις διατάξεις της παράγρ. 3 του άρθρου 117 του 

Συντάγματος του 1975. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των 

δασών κλπ» και ειδικότερα : α) Του άρθρου 41 παραγρ. 1, 

β) του άρθρου 38 παράγρ. 1. 
4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 

1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80 
5. Την αριθ. 6735/20.10.83 .πρόταση του Δασαρχείου 

Λαρίσης περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερομέ- 
νης στο θέμα εκτάσεως που κάηκε κατά τη 18.9.1983, 

αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα της δασικής έκτασης, ώστε ν’ αποκλεισθεί η 
διάθεση αυτής για άλλο προορισμό τη Δημόσια και Ιδιω¬ 

τική δασική έκταση, συνολικού εμφβαδού χιλίων δέκα τριών 
(1.013) στρεμμάτων (Δημόσια 607 στρεμμ. και ιδιωτική 
406 στρεμμ.) που η δασική βλάστηση καταστράφηκε από 
πυρκαΐά και βρίσκεται στη θέση «Πετρόστρουγκα» της 
Κοιλότητας Αργυροπουλίου Ν. Λαρίσης. 

Προσδιορίζεται από τα σοιχεία ΑΒΓ ΔΕΖΗΘ 
και έ)£ει όρια : 
Ανατολικά :Με ράχη Πετρόστρουγκα και από κεί κατέρ¬ 

χεται στη ράχη Παληουρούνα. 
Δυτικά :Με ρέμα Τσαχρή και συνέχεια ρέμα Παληοκα- 

βάκι. 
Βόρεια :Με κορυφογραμμή Πετρόστρουγκα 
Νότια : Με ελαιώνες Αργυροπουλίου και δασική έκτα¬ 

ση. 
Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτε¬ 

λεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 
Η δασική έκταση θα αποκατασταθεί με φυσική αναγέν¬ 

νηση (παρ. 1 άρθρο 38 Ν. 998/79). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Λάρισα, 11 Νοεμβρίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΑΠΟΣΤ. ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ 

ΎΟηΟΓΡΛφΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΟΧΛΖ ίΚΤΛΖΡΧ. ΖΤΡ */ΤετρθΧτρσΥΓΠΑ,, 

ηεριοχΗΧ ρεο/ΡοτΗΤΑΖ αργύροπουαρ ττΡΜΑΡογ- κλ. τ:2οαοο 

6 ΧΤΝΎΛΈΑΪ 
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ΑριΟ. 3456 . (6) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης οκτα¬ 
κόσιων τριάντα εννέα (839) τετραγ. μέτρων, στη θέση 
«Τσιατούρα» της Κοινότητας Καλλιθέας Φαρσάλων Ν. 

Λαρίσης. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 

. Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 117 του Συντά¬ 

γματος του 1975. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των 

δασών κλπ» και ειδικότερα : α) Του άρθρου 41 παρ. 1, 

β) Του άρθρου 38 παράγρ. 1. 
4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 

1180/8.7.80, β) 182447/3049/24..9.80. 
5. Την αριθ. 6784/24.10.83 πρόταση του Δασαρχείου 

Λαρίσης περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερομέ- 
νης στο θέμα εκτάσεως, που παράνομα καταλήφθηκε και 
εκχερσώθηκε από το Δημήτριο Ιωάν. Σαμουρέλη κάτοικο 
Ν. Αγχιάλου Νομού Μαγνησίας κατά το Γ' δεκαήμερο του 
μήνα Αυγούστου 1983, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση 
του χαρακτήρα της δασικής εκτάσεως, ώστε ν’ αποκλεισθεί 
η διάθεση αυτής για άλλο προορισμό, τη Δημόσια δασική 
έκταση εμβαδού οκτακόσιων τριάντα εννιά (839) τετρ. 
μέτρων, που παράνομα καταλήφθηκε και εκχερσώθηκε και 
βρίσκεται στη θέση «Τσιατούρα» της Κοινότητας Καλλι¬ 
θέας Φαρσάλων Ν. Λαρίσης. 
Προσδιορίζεται από τα στοιχεία ΑΒΓΔ και έχει όρια : 
Ανατολικά :Με ρέμα και "αγρό καλλιεργούμενο αϊτό τό 

Δημήτριο Ιωάν. Σαμουρέλη κάτοικο Ν. Αγχιάλου. 
Δυτικά :Με δημόσια δασική έκταση. 
Βόρεια :Με δημόσια έκταση και αγρό καλλιεργούμενο από 

το Δημήτριο Ιωάν. Σαμουρέλη. 
Νότια :Με ρέμα. 
Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 
Η δασική βλάστηση θα αποκατασταθεί με φυσική ανα¬ 

γέννηση (παρ. 1 άρθρο 38 Ν. 938/79). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημεοίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Λάρισα, 11 Νοεμβρίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΑΠΟΣΤ. ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ 

ΤΟ ΓΙΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΑΙΑΓΡΑΜΗΑ 
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΑΠΟΦλΖΕΙΖ 

Αριθ. 7523 (7) 

Χαρακτιρισμός χώρου Κοινοτικού Καταστήματος και Πνευ¬ 
ματικού Κέντρου Αμπελώνα και επιβολή ειδικών όρων 
δόμησης, στο Ν. Λάρισας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του από 17.7.1923 Ν. Δ/τος (ΦΕΚ 
288Α/23) «περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών 
του κράτους και οικοδομής αυτών» όπως τούτο τροποποιη¬ 
μένο ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 2 και 9 αυτού. 

2. Τις διατάξεις του υπ αριθ. 314/1968 Α·.Ν. (ΦΕΚ 
47Α/1968) «περί παροχής εις τον Υπουργόν Βορείου Ελ¬ 
λάδος και τους Νομάρχας αρμοδιότητος επί θεμάτων εγ- 
κρίσεως, τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.Δ. 1018/ 

1970 (ΦΕΚ 220Α/71). 
3. Τις διατάξεις του αρθ. 1 του Ν. 3200/1955 «περί 

διοικητικής αποκεντρώσεως όπως τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με το Ν.Δ. 532/1970 «περί συμπληρώσεως 
των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως». 

* * * · 

4. Ία αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής του 
κράτους από τα οποία προκύπτει ότι ο πληθυσμός του 
Αμπελώνα είναι λιγώτερος των 20.000 κατοίκων. 

Επίσης :α) Την 61/83 απόφαση του Κοινοτικού Συμβου¬ 
λίου Αμπελώνα, β) Την 113/14/23.9.83 γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου Χ.Ο.Π. Νομού. 
Και επειδή ο προτεινόμενος με την 61/83 απόφαση του 

Κοινοτικού Συμβουλίου Αμπελώνα χαρακτηρισμός χώρου 
Κοινοτικού Καταστήματος και Πνευματικού Κέντρου και 
η επιβολή σ αυτό ειδικών όρων δόμησης υπαγορεύεται 
από λόγους κοινής ανάγκης και ωφέλειας., αποφασίζουμε : 

Εγκρίνουμε Λ. Το χαρακτηρισμό χώρου και θέσης Κοι¬ 
νοτικού Καταστήματος και Πνευματικού Κέντρου στον Αμπε¬ 
λώνα, όπως φαίνεται με στοιχεία ΑΒΓΔΑ και αβγδεζα 
αντίστοιχα στο σχεδιάγραμμα που συνοδεύει αυτή την από¬ 

φαση. 
2. Τον καθορισμό μέγιστου αριθμού ορόφων τρεις (3) 

χωρίς υπέρβαση του ισχύοντος στην περιοχή σ. δ. 
Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που τη συνο¬ 

δεύει να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Λάρισα, 20 Οκτωβρίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΑΠ. ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ 

.Μθν\Μ>ΧΐΑ ΛΑΡ1ΧΗ 
"V ν.Α X 

νςοιΐΛθΊν\ι. ΑΚΛηε.Λ°υοι. 


