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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ»! 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΑΘΗΝΑ 
ΙΟΥΝΙΟΥ 1884 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΑΡΙΘΜΟΧ ΦΥΛΛΟΥ 

395 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
_ ΑΠΟΦΑΖΕΙΖ 

Αριθ. Δ 2343/468 (1) 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ __1- 

Βεβαίωση της αυτοδίκαιης ανάκλησης της απαλλοτρίωσης 
που κηρύχθηκε με τη Δ. 4350/1123/27.7.79 κοινή Υ* 

Βεβαίωση τηςιαυτοδίκαιης^αϊ^υή^ςΧ^ οδίύ ΦερΓώ^-Κασ^εών^ΓΓ^- 
«υ χηρυχθηκε με την Δ «50^123/27.7.79 κοινή Υ- ΑρδαΧ - Σουφλίου χ. 0. 0+000 - χ.θ. 30 + 
πουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 486/13.9.79 τ. Δ ), για 154.147), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την Δ. 6745/ 

1953/Ν· 15582/22ΟΙ ΥΠ^ΡΓΟΙ 
"".Δ: 1 ΑΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης στην περιοχή του ; 1. Τις δ'ιατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 11 του Ν.Δ. 
Νομού Ιωάννίνων για την κατασκευή της παράκαμψης 797/71 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσσεων». 
Κατάρας Α' φάση οδοί προσπέλασης και δοκιμαστική 2. Την κοινή απόφασή μας Δ. 4350/1123/27.7.79 (Φ.Ε.Κ. 
σύραγγα Δυτικής πρόσβασης Μετσόβου. 2 486/13.9.79 τ. Δ') «περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως 

Α^τηΜ ακώλοτρίωση «Η, βρί^ Α&Χ- 

βέ», Μαραθώνα - Αντ.»* γ« σ*α- £3™ χ£ 0 + ΟΟθ" χ.β. 30 +154.147). 4,<« «ναή 
^... συμπληρώθηκε με την Δ. 6745/1953/Ν. 15582/22.12.80 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή όμοια. ) 
του κυκλοφοριακού κόμβου Ε.Ο Θεσ/νίκης - Ν. Καρδίας 3. Το γεγονός ότι η απαλλοτρίωση αυτή δε συντελέστηκε 
Ν. Μουδανιών και οδού Ν. Ρυσσίου - Ταγαράδων.4 εμπρόθεσμα. 

Αναγχααηχή αιταίλοτρίωο) “+Τ + 

X. θ. 23 + 140 5 ™ 

Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση Μάρ- Ότι η απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε 1“ ^ Α, *350/ 

' ΚβρϊαμύλωνΧίου.. 6 *Δ| 

."Τ· κ· ^“ — · 2 £££ 
“ ( 6745/1953/Ν. 15582/22.12.80 όμοια, ανακλήθηκε αυτο- 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση στην Κοινότητα Σαλμωνης, δίκαια. .. 
Ν. Ηλείας. . 8 Η «πόψ*^ αυΤή να δημοσιευθεί <"*)ν Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
- ΑΝλΚΟίΝΒΖΖΐΖ Αθήνα, 5 Ιουνίου 1984 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

«4» Π4Χ, «κ Θ«,,ώ»ν1. “ΖΖΖΖ.„Μ 
χης. ..... - 
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Αριθ. Δ 2342/1283 (2) 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης στην περιοχή του 
Νομού Ιωαννίνων για την κατασκευή της παράκαμψης 
Κατάρας Α' φάση οδοί προσπέλασης και δοκιμαστική 
σύραγγα Δυτικής πρόσβασης Μετσόβου. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 797/1971 «περί αναγκα¬ 
στικών απαλλοτριώσεων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
Β. Δ/τος 139/1971 «περί της αρμοδιότητας των Νομαρχών 
προς κήρυξιν αναγκαστικών τινών απαλλοτριώσεων». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του από 25 Νοεμβρίου 
1929 Διατάγματος «περί κωδικοποιησεως των περί κατα¬ 
σκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων)). 

3. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υ¬ 
πουργού Οικονομικών με αριθμό 0. 192/99/28.3.84 (Φ.Ε.Κ. 
195/28.3.84 τ. Β'), σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Οικονομικών, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους 
δημόσιας ωφέλειας και ειδικώτερα για την κατασκευή της 
παράκαμψής Κατάρας Α,' φάση οδοί προσπέλασης και Δο¬ 
κιμαστικής Σύραγγας Δυτικής πρόσβασης Μετσόβου, έκτα¬ 
σης συνολικού εμβαδού 30.791 Μ2 που βρίσκεται στο Νομό 
Ιωαννίνων και εικονίζεται στο κτηματολογικό διαγραμμα και 
τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα τα οποία, έχει συν- 
τάξει ο Μ. Κόντος και έχει θεωρήσει ο προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων τέως 7ης ΠΥΔΕ 
Αχιλλέας Τζίμας στις 20.3.84. 

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώ¬ 
ματα κυριότητας οι : 1) Φρειδερίκη χήρα Γεωργίου Αγγέλη, 
2) Δημήτριος Γεωργίου Παπαγγέλης κ.λπ. 

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με 
δαπάνη του, που θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις για 
έργα δημοσίων επενδύσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημο¬ 
σίων Έργων (έργο αριθ. 8371000 της ΣΑΕ 071/1984). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 5 Ιουνίου 1984 

• οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΛΠ. . Λθ. ΤΧΟΧΛΤΖΟΠΟΥΛΟΧ ΔΗ Μ. ΔΗΜΟΖΘΕΝΟΠΟΥΛΟΖ 

Αριθ. 3891 (3) 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, που βρίσκεται στη 
θέση Μαραθώνα - Αττικής για αρχαιολογικούς σκοπούς. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 797/1971 «περί αναγκαστικών 
απαλ/σεων» ως και τις διατάξεις του αριθ. 139/71 Β. Δ/τος 
«περί αρμοδιότητος των Νομαρχών προς κήρυξιν αναγκα¬ 
στικών τινών απαλ/σεων». 

2. Τις διατάξεις του άρθρ. 1 του Ν.Β.Ρ.Ξ.Ζ/1893 «περί 
αναγκ. απαλ/σεως ακινήτων για τη συντήρηση ή ανεύρεση 
αρχ/των, σε συνδυασμό με το άρθρ. 17 του Ν.Δ. 1521/1942. 

3. Την γνώμη του αρχαιολογικού συμβουλίου που εκ¬ 
φράστηκε με τη αριθ. 50/20.12.80 απόφασή του. 

4. Τα αριθ. Φ. 187/78034/23.12.82 και Φ. 187/13337/ 
20.2.1984 έγγραφα του τμήματος απαλ/σεων του Υπουρ¬ 
γείου Πολιτισμού και Επιστημών, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναγκαστικώς απαλλοτριωτέο, λόγω δημο¬ 
σίας ωφελείας, ακίνητο συνολικής έκτασης 693,37 μ2 που 

βρίσκεται στον Μαραθώνα Αττικής, για αρχαιολογικούς 
σκοπούς και ειδικώτερα για την προστασία του «Πύργου» 
Μαραθώνα. 

Η απαλλοτριουμένη έκταση του ακινήτου φαίνεται με τα 
στοιχεία Δ, Γ, Θ, Η, Ζ, Ε, Δ στο κτηματολογικό διά¬ 
γραμμα και στον σχετικό κτηματολογικό πίνακα του μηχα¬ 
νικού Θ. Καλαμπάκου θεωρημένο στις 12.11.81 από τον 
Δ/ντή αποτυπώσεων και συν/σεως κτιρίων του Τ.Α.Π.Α. 

Η ανωτέρω έκταση φέρεται ανήκουσα κατά κυριότητα στον 
Π. Γκουγκούση κάτοικο Περιστεριού Αττικής. 

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Ελληνικού Δημο¬ 
σίου με δαπάνες του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και 
Απαλ/σεων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αγία Παρασκευή, 23 Μαΐου 1984 

Η Νομάρχης 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΝΟΔΙΝΟΥ 

Αριθ. 285 (4) 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή 
του κυκλοφοριακού κόμβου Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Ν. Καρδίας 
Ν. Μουδανιών και οδού Ν. Ρυσσίου - Ταγαράδων. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 797/71 «περί αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β. 
Δ/τος 139/1971 περί της αρμοδιότητος των Νομαρχών προς 
κήρυξιν αναγκαστικών τινών απαλ/σεων». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του από 25 Νοεμβρίου 
1929 διατάγματος «περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών 
κειμένων διατάξεων». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 653/77 «περί υπο- 
χρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών δια την διάνοιξιν Εθνι¬ 
κών οδών κ.λπ.» όπως συμπληρώθηκαν με τις παρ. 9 και 10 
του άρθρου 62 του Ν. 947/1979 και την παρ. 4 του άρθρου 9 
του Ν. 960/1979 για την εκτέλεση των οποίων εκδόθηκε το 
Π.Δ. 929/1979. 

4. Το υπ’ αριθμ. 4478/27.4.84 έγγραφο της 2ης ΔΕΚΕ 
Θεσ/νίκης με το οποίο ζητείται η κήρυξη της απαλλοτρίω¬ 

σης, αποφασίζουμε : , 

Κηρύσσουμε αναγκαστικά απαλλοτριωτέα λόγω δημόσιας 
ωφέλειας δηλαδή για την κατασκευή του κυκλοφοριακού 
κόμβου Εθνικής οδού Θεσ/νίκης - Ν. Καρδίας - Ν. Μουδανιών 
και οδού Ν. Ρυσσίου Ταγαράδων έκταση 3.104,00μ2 όπως 
φαίνεται στο κτηματολογικό διάγραμμα από 27.4.84 και μ* 
κλίμακα 1 : 500 και στον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα 
που έχουν Θεωρηθεί από τον προϊστάμενο της τέως 3ης ΠΥΔΕ 
Θωμά Χασάπη. 

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώ¬ 

ματα κυριότητος 1) Κοινότης Ρυσσίου, 2) Ελαιουργική Θεσ/- 

νίκης κ.λπ. 

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με 
δαπάνη 1) του Δημοσίου που θα αντιμετωπισθεί από ης 
πιστώσεις για έργα Δημοσίων Επενδύσεων (έργο 7ο/1(Λ)ο) 
και β) των παροδίων ιδιοκτητών που ωφελούνται με τις 
προϋποθέσεις του Νόμου. 

Η απόβαση "αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 
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Αριθ. 284 (5) 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων νέας Ε.Ο. Θεσ/-νίκης 
Σιδηροκάστρου - Προμαχώνος Τμήμα Καρτεραί - Ξυ- 
λούπολη, στην αγροτική διάβαση X. Θ 23 + 140. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 797/71 «περί αναγκαστικών 
απαλ/σεων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β. Δ/τος 
139/1971 «περί της αρμοδιότητος των Νομαρχών προς κή- 
ρυξιν αναγκαστικών τινων απαλ/σεων». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του από 25 Νοεμβρίου 
1929 διατάγματος «περί κωδικοποιήσεως το^ν περί κατα¬ 
σκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 653/77 «περί υπο- 
χρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών δια την διάνοιξιν Εθνι¬ 
κών οδών κ.λπ.» όπως συμπληρώθηκαν με τις παρ. 9 και 10 
του άρθρου 62 του Ν. 947/1979 και την παρ. 4 του άρθρου 9 
του Ν. 960/1979 για την εκτέλεση των οποίων εκδόθηκε το 
Π:Δ. 929/79. 

• 4. Το υπ’ αριθμ. 4615/3.5.84 έγγραφο της 2ης ΔΕΚΕ 
Θεσ/νίκης με το οποίο ζητείται «κήρυξη της απαλλοτρίωσης», 
αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναγκαστικά απαλλοτριωτέα λόγω δημόσιας 
ωφέλειας δηλαδή για την κατασκευή νέας Εθνικής οδού Θεσ/- 
νίκης - Σιδηροκάστρου - Προμαχώνος Τμήμα Καρτεραί - 
Ξυλούπολη στην αγροτική διάβαση X. Θ 23 + 140 έκταση 
10.544 τ.μ. όπως φαίνεται ’στο κτηματολογικό διάγραμμα 
από 3.5.84 και με κλίμακα 1: 500 και στο αντίστοιχο κτη¬ 
ματολογικό πίνακα που έχουν θεωρηθεί από τον προϊστάμενο 
του τμήματος τοπογραφήσεων Θωμά Χασάπη. 

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώ¬ 
ματα κυριότητος : 1) Μαριούλας Κων/νος, 2) Μιχαηλίδης 
Σταμάτιος κ.λπ. 
Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με 

δαπάνη : 1) του Δημοσίου που θα αντιμετωπισθεί από τις 
πιστώσεις για έργα δημοσίων Επενδύσεων έργο 8371036 ΔΕ. 
και β) των παρόδιων ιδιοκτητών που ωφελούνται με τις 
προϋποθέσεις του Νόμου. 

■ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Θεσσαλονίκη, 31 Μαίου 1984 

Ο Νομάρχης 
Λ ΓΚΟΤΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 

Αριθ. 7576 _ <6) 

Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση Μάρμαρο 
Καρδαμύλων Χίου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΙΟΤ 

Έχοντας υπόψη : 

1 Τις διατάξεις του Α.Ν. 2344/1940. 
2, Τις . διατάξεις του Α.Ν. 263/1968 «περί προστασίας 
ων Δημοσ. Κτημάτων». , „ 
3. Την από 10.8.1982 Έκθεση της κατά το άρθ. 10 του 
Ν 1540/38 (ως τούτο αντικατεστάθη δια του άρθρου 5 
άρ. 2 του Α.Ν. 263/68) Επιτροπής καθορισμού οριογραμμης 
ιγιαλού, μετά του συνοδεύοντος ταυτην, από 2.8.1982 
οπογραφικού διαγράμματος του συντάξαντος Πολίτικου 
ΐτνανικού Αντωνίου Χέλιου θεωρηθέντος νομίμως υπό της 

ι.Ί.1.Ν. Χίου την 10.8.82 και 
/ Ττ.ν σύαβωντ γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού 

δ Φ. 187.2/468/82 Σ. 1549/ 

>7.8.82 εγγράφου του, αποφασίζομεν : 

Επικυρούμε την από 10.8.1982 Έκθεσιν της κατά το 
άρθρ. 5 παρ. 2 του Α.Ν. 263/68 Επιτροπής Καθορισμού 
Αιγιαλού εις θέσιν «Μάρμαρο» Καρδαμύλων Ν. Χίου ως και 
το συνοδεύον την Έκθεσιν ταύτην από 10.8.82 τοπογραφικόν 
διάγραμμα, εις το οποίο έχει χαραχθεί δι’ ερυθράς γραμμής 
η οριογραμμή του αιγιαλού και δια κιτρίνης γραμμής η 
οριογραμμή της παραλίας. 
Η παρούσα ως και η από 10.8.1982 οικεία Έκθεση της 

Επιτροπής να δημοσιευθούν δια της Εφημερίδας της Κυ¬ 
βερνήσεως. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ 
Επιτροπή καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας. 

Εν Χίω σήμερον την 10 Αυγούστου 1982 ημέραν Τρίτην 
σννελθούσα η κατά το άρθρον του Π.Δ. 636/77 επιτροπή 
καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας Ν. Χίου αποτε- 
Ι.ούμενη εκ των κ.κ. 

1. Παύλου Δοΐκα Οικ. Εφόρου Χίου. 

2. Νικολάου Τυπάλδου Δ/ντού Δ.Τ.Τ.Ν. Χίου. 
3. Δημητρίου Βενετσάνου, Λιμενάρχου Χίου συνελθούσα 

εν τω καταστήματι της Οικον. Εφορίας Χίου ίνα γνωματεύ¬ 
σει επί του ακολούθου θέματος. 

«Καθορισμός οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας εις 
την θέσιν Μάρμαρον Καρδαμύλλων». 

II Επιτροπή λαβούσα υπ’ όψιν : 

1. Τας διατάξεις του Α.Ν. 2344/40 περί αιγιαλού και 
παραλίας. 

2. Τας διατάξεις του Α.Ν. 1540/38 και τας ομοίας του 
Α.Ν. 263/68. 

3. Τα από 2.8.82 τοπογραφικά διαγράμματα συνταχθέν- 
τα υπό του πολιτικού μηχανικού Αντωνίου Χελιού και θεω- 
ρηθέντα νομίμως υπό της Δ.Τ.Τ.Ν. Χίου την 10.8.82. 

4. Τα εκ της κατά την 16.7.1982 διενιργηθείση; αυτοψία; 
προκύψαντα στοιχεία εν σχέσει με τα προμνησθέντα. 

5. Τις μαρτυρίες των κατοίκων. 

6. Την ακτογραμμή και την κατασκευή των έργων σε 
τμήμα του αιγιαλού. 
Το γεγονός ότι: 

α) Παλαιός αιγιαλός δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί. 
Η επιτροπή δεν μπορεί να εξακριβώσει αν έχουν γίνει προσ¬ 
χώσεις ή αν η θάλασσα κατέβαλε ξηρά. Τπάρχουν όμως εν¬ 
δείξεις ότι μέρος του οικοδομημένου προς τη θάλασσα τμή¬ 
ματος έχει δημιουργηθεί με πρόσχωση. Τούτο τουλάχιστον 
αποδεικνύουν οι εσοχές της θάλασσας στο τμήμα αυτό. 

β) Ο καθορισμός διενεργείται δια πρώτην φορά. 
γ) Παράκαμψη κτισμάτων από την οριογραμμή του 

αιγιαλού δεν έγινε. 

δ) Εξαιρούνται τα εις την λωρίδα της παραλίας υφιστά¬ 
μενα εστεγασμένα νόμιμα κτίσματα, αποφαίνεται ομοφώνως : 

Καθορίζομεν την οριογραμμή του αιγιαλού και παραλίας 
εις θέσιν Μάρμαρον Καρδαμύλων σύμφωνα με τις ως άνω 
διατάξεις ως ακολούθως : 

1. Δια συνεχούς ερυθράς γραμμής την οριογραμμή του 
αιγιαλού. 

2. Δια συνεχούς κιτρίνης γραμμής την οριογραμμή της 
παραλίας. 

Εφ’ ώ συνετάγη και υπογράφεται ως έπεται: 

Η Επιτροπή 
Παύλος Δοΐκας, Νικόλαος Τυπάλδος, Δημ. Βενετσάνος 

Χίος, 29 Σεπτεμβρίου 1982 

Ο Νομάρχης 
ΓΙΑΝΝΗΧ ΒΑΣΙΛΕίςηΓ 
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Αναγκαστική απαλλοτρίωση στην Κοινότητα Σαλμωνης 
Ν. Ηλείας. 

•Ο ΠΡΟΒλΡΟΣ ΤΗΣ .ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΜΩΝΗΣ 

Με τή 10/84 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σαλ¬ 
μώνη;, κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση για έκτασή 
74 τ. μ. οικοπέδου ιδιοκτησίας των κληρονόμων Παναγ. 
Στυλιανοπούλου, εντός της Κοινότητας μας, για τη δια- 
πλάτυνση κοινοτικής οδού προς εκκλησία Προφήτη Ηλία. 

Σαλμώνη, 29 Μαίου 1984 

Ο Πρόεδρος 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΣ 

(8) 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση στην Κοινότητα Σαλμώνης, Ν. 
Ηλείας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΜΩΝΗΣ 

Με την 9/84 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σαλ¬ 
μώνης κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση για έκταση 
46 τ.μ. οικοπέδου ιδιοκτησίας Γιαννοπούλου Θεοδώρας συ¬ 
ζύγου Γεωργίου, εντός της Κοινότητας Σαλμώνης, για τη 
διαπλάτυνση κοινοτικής οδού προς οικία Τσεμπερούλη Αν- 

δρέα. 
Σαλμώνη, 29 Μαίου 1984 

Ο Πρόεδρος 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΣ 

ΑΝΛΚΟΙΝΟΧΕΙΧ 

(9) 

Παρακατάθεση αποζημίωσης στην Πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Με το υπ’ αριθ. 331696/2.3.1984 γραμμάτιο σύστασης 
παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
Τπο/μα Θεσ/νίκης, η Ευγενία Αμασιάδου, έχει καταθέσει 
το ποσό των δρχ. 77.000 από τα οποία δρχ. 68.000 για 
προσκύρωση του υπό στοιχεία 1-2-3-1 τμήματος οικοπέδου 
εμβ. 3,40 μ2 και δρχ. 9.000 για ρυμοτομία του υπό στοι¬ 
χεία 5-7-2-1-5 τμήματος οικοπέδου 0,45 μ2, που απαλλο- 
τριώθήκαν αναγκαστικά με την υπ’ αριθ. 4303/79 πράξη 
τακτοποίησης της Πολεοδομίας Θεσ/νίκης, που κυρώθηκε 
με την 8323/80 απόφαση του Νομάρχη Θεσ/νίκης, σαν 
αποζημίωση που καθορίστηκε με την υπ’ αριθ. 4858/83 
απόφαση του Μονομελούς Πρω/κείου Θεσ/νίκης, η οποία πρέ¬ 
πει να αποδοθεί στους δικαιούχους που θα αναγνωρισθούν. 
Το παραπάνω γραμμάτιο παρακατέθηκε για φύλαξη στον 
Συμβ/φο Θεσ/νίκης Μιχάλη Πιερράκο και συντάχθηκε γι’ 
αυτό η υπ’ αριθ. 336/84 πράξη του, η οποία κοινοποιήθηκε 
στους αντιδίκους με τα υπ* αριθ. 8398, 8399 και 8400/ 
27.3.84 του Δικ. Επιμελητή Θεσ/νίκης Πολ. Δρόσου. 

Θεσσαλονίκη, 5 Ιουνίου 1984 

Ο Δικηγόρος 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΛΙΟΤΦΑΣ 

(Αρι$. ίικ-λ. Ταμείου Δικαστ. Εισ. Αθηνών 9619060/83- 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


