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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΛΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών για την δια¬ 
πλά τυνση της οδού Αγρού - Ασπιωτάδες - Μανατάδες 
Καββαδάδες — Μαγουλάδες . 1 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση αγροτικής έκτασης για την 
κατασκευή τμήματος Διλόφου Παραλλαγής οδού Λι- 
Οοτόπου - Κερκίνης λόγω ανυψώσεως των υδάτων Λίμ¬ 
νης Κερκίνης . 2 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΧΕΙΧ 

«περί κωδικοποιησεως των περί κατασκευής και συντηρή- 
σεως οδών κειμένων διατάξεων». 

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 797/71 «περί αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β.Δ. 
139/71. 

3. Το γεγονός ότι η αναφερομένη στο θέμα οδός, ειδι¬ 
κότερα εντός οικισμών Μανατάδων και Ασπιωτάδων και 
στις χιλιομετρικές θέσεις 20/300 και 30/300 στενεύει επι¬ 
κίνδυνα με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει η κυκλοφορία, απο¬ 
φασίζουμε : 

του υ 1 1ο2) και που απαλλοτριώΟηκε υπέρ του Σχο¬ 
λικού Ί αμείου του 3ου Νηπιαγωγείου Αγ. Βαρβάρας 
και με δαπάνη του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων 3 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΛΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Τροποποίηση αριΟ. Ε.15701/19.4.55 αποφάσεως Τπουρν. 
^Δημ. Έργων .. .·.4 

Χαρακτηρισμός χώρου για ανέγερση κτιρίου Γυμνασίου 
σ.τις Λιβανάτες . 5 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ IX 

Ειδοποίησις της γενομένης παρακαταΟέσεως του ποσού 
της αποζημιωσεως, λόγω ρυμοτομίας, διά την τακτό- 
*ο ησιν, οικοπέδων εις την πόλιν της Κομοτηνής και 
επί της οδού Γ. Κονδυλη. β 

Ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης για τη ρυμο- 
τομηση και προσκύρωση τμημάτων στη Δράμα. 7 

«Οορισμό, προσωρινής τιμής μονάδος για την προσκύ- 
««ζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας 

στο ιχ. ψλωρίνης ... β ^ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΛΠΟΦΑΧΕΙΧ 

νθ· ΤΓ/οικ. 1191/Φ.Ε. Τσιόρβας (1) 

*Υ*-*στική απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών για την διαπλά- 

βαδ^Χ * ^ °5°υ — Ασπιωτάδες — Μανατάδες - Καβ- 
Ρ*δαόες - Μαγουλάδες. Ρ 

, °. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

1 Τ Εϊοντ?ς υ^ψη : 
Κ διατάξεις του άρθρου 23 του από 25.11.1929 Π.Δ. 

νης ωφελείας, ήτοι για την διαπλατυνση της υπ’ αριΟμ. 31 
επαρχιακής οδού Αγρού — Μανατάδων - Ασπιωτάδων — 
Καββαδάδων - Μαγουλάδων στις Χ.Θ. 26/300 και 30/300 
εντός των οικισμών Μανατάδων και Ασπιωτάδων της Κοι¬ 
νότητας Αγρού όπως φαίνεται στα συνοδεύοντα την πα¬ 
ρούσα κτηματολογικά διαγράμματα, συντεταγμένα απ’ τον 
ανάδοχο του έργου Μιχ. Λιτσαρδόπουλο και θεωρημένα 
οεοντως. 

Στις εκτάσεις προβάλουν δικαίωμα οι φερόμενοι ιδιοκτή¬ 
τες, όπως φαίνονται στο συνοδεύοντα κτηματολογικά πίνακα. 

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και 
διά λογ/σμό του Νομαρχιακού Ταμείου Κερκύρας. 

Κέρκυρα, 14 Μαρτίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΜΑΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΑριΟ. Ο.Ε. 3556/Φ.272 -, (2) 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση αγροτικής έκτασης για την 
κατασκευή τμήματος Διλόφου Παραλλαγής οδού ΛιΟο- 
τόπου - Κερκίνης λόγω ανυψώσεως των υδάτων Λίμνης 
Κερκίνης. 

.Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 797/1971 «περί αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων» σε συνδυασμό με τις όμοιες του Β.Δ. 
139/1971 «περί της αρμοδιότητος των Νομαρχών προς 
κήρυξιν αναγκαστικών τινων απαλλοτριώσεων». 

2. Τις διατάξεις του αριΟ. 23 του από 25 Νοεμβρίου 1929 
Δ/τος «περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και 
συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων». 

3. Τις διατάξεις του αριθ. 1 του Ν. 653/1977 και του 
Π.Δ. 929/1977. 
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4. Το αριθ. 2568/83/23.2.1984 έγγραφο της 1ης Δ.Ε.Κ.Ε. 
Σερρών, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση για δη¬ 
μόσια ωφέλεια και συγκεκριμένα για την κατασκευή τμή¬ 
ματος Διλόφου παραλλαγής οδού ΛιΟοτόπου - Κερκίνης 
λόγω ανυψώσεως των υδάτων Λίμνης Κερκίνης, αγροτικής 
έκτασης 21.540 τ.μ. όπως εμφανίζεται στα από 17.11. 
1983 Κτηματολογικό διάγραμμα και πίνακα του Πολιτ. 
Υπ/κού Χρ. Τσιομάνη θεωρημένα από τον Προϊστάμενο 
της 1ης Δ.Ε.Κ.Ε. Σερρών Κων/τίνο Σταματέλο. 

Στην απαλλοτρίωση αυτή, που κηρύσσεται υπέρ και με 
δαπάνες του Δημοσίου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
άρθρου 1 του Α.Ν. 653/1977 όπως συμπληρώθηκαν με 
τις όμοιες των παρ. 9 και 10 του άρθ. 26 του Ν. 947/1979 
και της παρ. 4 του άρθ. 9 του Ν. 960/1979 δηλαδή η δα¬ 
πάνη της απαλλοτρίωσης βαρύνει εκτός από το Δημόσιο 
και τους ωφελούμενους παρόδιους ιδιοκτήτες με τις προϋ¬ 
ποθέσεις που προβλέπουν οι παραπάνω διατάξεις. 

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλει δικαιώματα 
κυριότητας η Κοινότητα Χρυσοχωράφων Σερρών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Σέρρες, 15 Μαρτίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΙΙΛΙΑΣ ΜΑΜΑΛΗΣ 

Λ Η Α Κ · I Μ α X Ε I X 

(3) 

Ειδοποίηση για παρακατάθεση προσωρινής αποζημίωσης 
ιδιοκτητών έκτασης που βρίσκεται στην περιοχή του 
Δήμου Αγ. Βαρβάρας στην οδό Προβελεγγίου (τμήμα 
του ΟΤ 182) και που απαλλοτριώθηκε υπέρ του Σχο¬ 
λικού Ταμείου του 3ου Νηπιαγωγείου Αγ. Βαρβάρας 
και με δαπάνη του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
«Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων» που εδρεύει στην Αθήνα 
και επί της οδού Φαβιέρου 30 ειδοποιεί ότι σύμφωνα με 
την Π4091/2612/8.7.80 (ΦΕΚ 413/Δ/4.8.80) κοινή από¬ 
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων για αναγκαστική απαλλοτρίωση που 
κηρύχθηκε υπέρ του Σχολικού Ταμείου του 3ου Νηπια¬ 
γωγείου Αγ. Βαρβάρας και με δαπάνη του ΟΣΚ έκτασης 
εμβαδού 801,81 Μ2 (και σύμφωνα με το οριστικό διάγραμμα 
του Κτηματογράφου 801,81 Μ2) που βρίσκεται στην πε- 
ριοχή του Δήμου Αγ. Βαρβάρας στην οδό Προβελεγγίου 
(τμήμα του ΟΤ 182) κατέθεσε στο Ταμείο Παρακαταθηκών . 
και Δανείων υπέρ των δικαιούχων την αποζημίωση που 
καθορίσθηκε σύμφωνα με την 407/24.5.83 Απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και εκδόθηκε το 719985/ 
24.2.83 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης για ποσό 
9.021.916 δρχ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Διευθυντής - Συντονιστής ΟΣΚ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΑριΟ. Π 2059/83 (4) 

Τροποποίηση αριθ. Ε 15701/19.4.55 αποφάσεως Υπουργ. 
Δημ. Έργων. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του από 17.7.23 Ν.Δ. «περί σχεδίων 
πόλεων, κωμών κλπ...» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 

2. Το Π.Δ. 2.3.81 ΦΕΚ 138 Δ/13.3.81 «περί. 
των προ του 1923 οικισμών που στερούνται εγκεκριμένου 
ρυμ. σχεδίου» όπως τροποποιήθηκε. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3200/1955 και του Ν.Δ. 532/ 
1970 περί διοικητικής αποκεντρώσεως όπως συμπληρώ¬ 
θηκαν και τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα. 

4. Την απόφαση αριθ. Ε. 4360/1977 «περί δημιουργίας 
οδών εντός των ορίων των προ του 1923 οικισμών που 
στερούνται σχεδίου ρυμοτομίας». 

5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 797/1971 «περί αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων». 

6. Την αριθ. Ε 15701/19.4.1955 απόφαση απαλλοτρί¬ 
ωσης του κεντρικού κοινοτικού δρόμου οικισμού Μαντζα- 
βινάτων. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 1032/1980 (ΦΕΚ 57Α/14.4.80) 
περί συστάσεως Υπουργείου Χ.Ο.Π. 

8. Την αριθ. 43/1983 απόφαση της Κοινότητας Κα- 
τωγής. 

9. Την αριθ. 2527/29.9.56 σύμβαση δανείου με την 
οποία κατασκευάστηκε οικία στο απαλλοτριωμένο τμήμα 
του οικοπέδου του Ν. Βιτωράτου. 

10. Την αριθ. 3397/74 οικοδομική άδεια με την οποία 
έγινε προσθήκη ορόφου στην παραπάνω οικία. 

11. Το από Ιούνη 1983 τοπογραφικό διάγραμμα του 
Πολ. Μηχ/κού Γεράσιμου Γαλιατσάτου που συνοδεύει την 
απόφαση. 

12. Το αριθ. 9/1984 πρακτικό του συμβουλίου Χ.Ο.Π. 
του Νομού, αποφασίζουμε : 

Τροποποιούμε την αριθ. Ε 15701/19.4.1955 απόφαση 
Υπουργείου Δημοσίων Έργων ως προς την μετατόπιση 
του ορίου του κεντρικού κοινοτικού δρόμου οικισμού Μαν- 
τζαβινάτων από τη θέση ΑΒΓ στη θέση ΑΑ'Β'Γ όπως 
φαίνεται στο από Ιούνη 1983 τοπογραφικό διάγραμμα που 
συντάχθηκε από τον Πολ. Μηχανικό Γεράσιμο Γαλιατσατο 
και θεωρήθηκε από την Προΐσταμένη Πολεοδομίας και 
Πολ/κών Εφαρμογών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αργοστόλι, 24 Φεβρουάριου 1984 

Η Νομάρχης 
Σ. ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ 
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ΑριΟ. Τ.Π. 12788 

Χαρακτηρισμός χώρου για ανέγερση κτιρίου Γυμνασίου 
στις Λιβανάτες 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του από 17.7.1923 Ν.Δ. «περί σχεδίων 
πόλεων» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και ’ συμ¬ 
πληρώθηκαν. 

2. Γις διατάξεις του άρθρου 1 της παραγράφου 1 και 2 
του 532/1970 Ν.Δ. «περί συμπληρώσεως των διατάξεων 
περί διοικητικής αποκεντρώσεως. 

3. Τις διατάξεις του 1018/1971 Ν.Δ. «περί τροποποιή- 
σεως του Α.Ν. 314/1908 «περί παροχής εις τον Υπουργόν 
Β. Ελλάδος και τους Νομάρχας αρμοδιότητας επί θεμάτων 
εγκρίσεων, επεκτάσεων ή τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων 
και κωμών. 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 18 -22 του 11 κεφαλαίου 
του απο 3.4.1929 Δ/τος «περί Γενικού Οικοδομικού Κα¬ 
νονισμού του Κράτους». 

5. Τις διατάξεις του 8/9.6.73 Ν.Δ. «περί Γενικού Οι¬ 
κοδομικού Κανονισμού». 

0. Την αριΟ. 29/1983 απόφαση του Κοινοτικού Συμ¬ 
βουλίου Λιβανατών. 

7. Την αριΟ. ΤΠ 3249/27.9.83 εισήγηση Τμήματος 11ο- 
λεοΟομίας Νομού Φχιώτιδος. 

8. 1 ην αριΟ. 20/1983 (θέμα 3ον) σύμφωνη γνωμοδό¬ 
τηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Νο¬ 
μού ΦΟιώτιδος, αποφασίζουμε. 

( 1· Χαρακτηρίζουμε τον χώρο ανέγερσης κτιρίου Γυμνά¬ 
σιου όπως εμφαίνεται στο θεωρημένο από τον Προϊστάμενο 
του Ιμήματος Πολεοδομίας και Πολ/κών Εφαρμογών του 
Νομού σε κλίμακα 1 : 500. 

2. Καθορίζουμε τους παρακάτω όρους δομήσεως για 
την ανέγερση του κτιρίου Γυμνασίου. 

α) Σύστημα δομήσεως : ΠανταχόΟεν ελεύθερον 
β) Απόσταση του κτιρίου από τον δρόμο και τα πλάγια 

όρια τουλάχιστον 5,00 μέτρα, 
γ) Ποσοστό καλύψεως 20% 
δ) Ίψος κτιρίου οκτώ και 0,50 μέτρα (8,50) μ. 

Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το ύψος προσαυξά¬ 
νεται κατά 1,50 μέτρα 
Αριθμός επιτρεπομένων ορόφων (2) δύο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευΟεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Λαμία, 1 Μαρτίου 1984 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 
Ο Διευθυντής 

ΙΩΑΝ. ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

(6) 

Εώοτιοίησις της γενομένης παρακαταθέσεων του ποσού της 
αποζημιώσεων, λόγω ρυμοτομίας, δια την τακτοποίησή 
οικοπέδων εις την πόλιν της Κομοτηνής και επί της οδού 
Γ. Ινονδύλη. 

Δια των υπ’ αριΟ. 17458 και 17459/12.3.1984 Γραμ¬ 
ματίων συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακα¬ 
ταθηκών και Δανείων, γραφείον Κομοτηνής, κατετέΟη παρά 
του Δημητρίου Μπαδαρλή του Ανδρέα, κατοίκου Κομοτηνής 
(ΚορίνΟου 16) και διά λογαριασμόν του Δήμου Κομοτηνής, 
το ποσόν των 218.378 και των 90.450 δραχμών αντιστοί¬ 
χων, υπέρ παντός αναγνωρισΟησομένου δικαιούχου, των 
υπ’ αριΟ. 16 και 1 ιδιοκ.τησιών, διά δικαστικής αποφάσεως. 

II κατάΟεσις εγένετο εις εκτέλεσιν τής υπ’ αριΟ. 21/79 
πράξεως τακτοποιήσεων διά προσκυρώσεων και αναλο¬ 
γισμού αποζημιώσεων της Δ.Τ.Υ.Ν. Ροδόπης και της σχε¬ 
τικής υπ’ αριΟ. 26/84 αποφάσεως του Μον. Πρωτοδικείου 
Ροδόπης, καΟορισάσης, διά τα ρυμοτομούμενα κτίσματα 
δραχμάς 14.000 ανά Μ2, διά τους ρυμοτομουμένους μαν¬ 
δροτοίχους δραχ. 1.300 ανά Μ3 και διά ρυμοτομουμένας 
περιφράξεις δραχ. 300 ανά Μ. 

Τα ανωτέρω γραμμάτια Παρακαταθέσεων κατετέΟησαν 
εις την Συμβολαιογράφον Κομοτηνής Μαρία Γερμανλή - 
Ιωαννίδου εδρεύουσαν εν Κομοτηνή και επί της οδού Ορ- 
φέως υπ’ αριΟ. 1, συνταγείσης προς τούτο της υπ’ αριΟ. 
4734/14.3.1984 Πράξεώς της. 

Εν Κομοτηνή τη 16 Μαρτίου 1984 

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 
ΑΡΓΤΡΙΟΣ ΧΟΤΡΜΟΤΖΕΛΗΣ 

(7) 

Ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης για τη ρυμοτό- 
μηση και προσκύρωση τμημάτων στη Δράμα. 

ι 
Φέρεται σε γνώση κάθε ενδιαφερόμενου ότι το Σωμα¬ 

τείο που εδρεύει στη Δράμα με την επωνυμία «Θρησκευ¬ 
τική Εθνική Ορθόδοξη Κοινωνία» και εκπροσωπείται νό¬ 
μιμα, κατέθεσε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
(Γραφείο Δράμας) δραχμές 1.090.700 υπέρ του Ιωάννη 
ΠαπαΟεοδώρου σαν φαινόμενου ιδιοκτήτη της ιδιοκτησίας 
που αναφέρεται με τον διακριτικό αριθμό 12 στις πράξεις 
τακτοποίησης 9/1981 και 11/1981 της Νομαρχίας Δράμας 
για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου τμήματος με εμβαδό 
170,78 μ2 και προσκυρούμενου τμήματος με εμβαδό 27,53 
μ2 και δραχμές 29.920 υπέρ κληρονόμων ΛγάΟωνος Δη- 
μητριάδη σαν φαινόμενων ιδιοκτητών της ιδιοκτησίας που 
αναφέρεται στις παραπάνω πράξεις τακτοποίησης με τον 

διακριτικό αριθμό 5 για αποζημίωση ρυμοτομούμενου τμή¬ 
ματος με εμβαδό 5,44 μ2 σε συνδυασμό με την 55/1983 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας. Για τις 
παραπάνω παρακαταθέσεις εκδόΟηκαν αντίστοιχα τα με 
αριθμούς 20117 και 20118 της 13.2.84 γραμμάτια παρα¬ 
καταθήκης που κατατέθηκαν στον συμβολαιογράφο Δράμας 
Γρηγόρη Γρηγορίου με τις με αριθμούς 20516 και 20515 
της 17.2.84 πράξεις κατάθεσης του συμβολαιογράφου. 

* Δράμα, 13 Μάρτη 1984 

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 

(Αρι-3. ί:πλ. Δημ. Ταιμ. Δράμας 8192019/13.3.84) 

(8) 

Καθορισμός προσωρινής τιμής μονάδας για την προσκύ¬ 
ρωση αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας στο 
Ν. Φλωρίνης. 

Με την υπ’ αριΟμ. 37/1983 οριστική απόφαση του Μονο¬ 
μελούς Πρωτοδικείου Φλωρίνης (διαδικασία ασφαλιστι¬ 
κών μέτρων) Α) Έγινε δεκτή η από 20.4.1983 αίτηση 
του Ιωάννου Γεωργίου Γιάννου, κατοίκου Πτολεμαίδας 
του Νομού Κοζάνης κατά των 1) Μαρίας Ιωάννου Γιόσκου 
κατοίκου Φλωρίνης, 2) Βασιλείου και Τραϊανής Νεδέλκου 
του Μιχαήλ, κατοίκων 'Γαράδων Φλωρίνης, και 3) Αδελ¬ 
φών Σαρακίνη, ήτοι : α) Σταύρου Νικ. Σαρακίνη, β) Ιωα¬ 
κείμ Νικ. Σαρακίνη, γ) Ανετος Νικ. Καπετανοπούλου, δ) 
Πέτρου Νικ. Σαρακίνη και ε) Ευαγγέλου Νικ. Σαρακίνη, 
κατοίκων Φλωρίνης και Β) Καθορίσθηκε η προσωρινή τιμή 
μονάδας των επιδίκων που αναγράφονται στην υπ’ αριΟμ. 
2/2630/17.9.1981 πράξη τακτοποιήσεως, προσκυρώσεως 
και αναλογισμού αποζημιώσεως λ.όγω ρυμοτομίας του Τμή¬ 
ματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών (Τ.ΓΙ.— 
Π.Ε.) Νομαρχίας Φλωρίνης, στο ποσόν των εξ χιλιάδων 
(6.000) δραχμών κατά τετραγωνικόν μέτρον για τα υπ’ 
αριΟμ. 2 α) 8-23-24-8, εμβαδού 1,455 μ2, β) υπ’ αριΟμ. 
2 11 υπό στοιχεία 50-51-25-50, εμβαδού 1,055 μ2, γ) 
υπ’ αριΟμ. 2 και 5, εμβαδού 0,20 μ2 και στο ποσό των 
δραχμών 8.000 του υπ’ αριΟμ. 2 και 3, εμβαδού 1,71 μ2, 
του δε παλιού κτίσματος σε δραχμές 2.000 κατά κυβικό 
μέτρο. 

Για το πάρα πάνω καΟορισΟέν ποσό της αποζημιώσεως 
εκδόΟηκαν επ’ ονόματι των δικαιούχων τα υπό τους ^αριθ¬ 
μούς : 7440/5.5.1983, για ποσό 61.000 δραχμών, 7441/ 
5.5.1983 για ττοσό 1600 δραχμών, 7442/5.5.83 για τζοον 

8.120 δραχμών και 7443/5.5.1983 για ποσό 20.000 δραχ¬ 
μών, γραμμάτια συστάσεως παρακαταθήκης του Γραφείου 
Παρακαταθηκών Φλωρίνης, αποδοτεων εις τους δικαιού¬ 

χους άνευ όρων. 

Φλώρινα, 14 Φεβρουανίου 1984 

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡ. ΤΣΟΤΣΚΟΣ 

(Αρι-3. διπλ. Δημ. Ταμ. Δια. Εισπρ·. Α&. 7012189/84) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


