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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή 
έργων αναρρυ-ύμίσεως παροχών ποταμού Αράχόου και 
συμπλη.ώσεως - βελτιώσεως των υφισταμένων αρδευτι- 
κών δικτύων περιοχής Πίτα — Κομποτίου, διώρυγες 
0 και 1.'..1 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή 
των έργων κυρίας διώρυγας Κυβερίου, τμήμα Σίφωνας 
Άργους.. 2 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης για την ανέγερση δι¬ 
δακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου Πέ¬ 

τα Άρτας.3 

Αναγκαστική -απαλλοτρίωση έκτασης για την ανέγερση 
του διδακτηρίου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρού- 

πολης Θεσσαλονίκης..1 

Αναγκαστική -απαλλοτρίωση έκτασης για την ανέγερση 
του διδακτηρίου του 8ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρού- 

πολης Θεσσαλονίκης. ... ,.5 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης για την ανέγερση δι¬ 
δακτηρίου του 20ού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά. .... 6 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τις ανάγκες 
της Αεροπορίας στην περιοχή Γεντικίου του Νομού Λά¬ 
ρισας.   7 

Διαπίστωση υπαγωγή; στις νέες διατάξεις για τις απαλ¬ 
λοτριώσεις της οδού Αρχάνες — ΒαΦύπετρο — Χου- 
δέτσι Ν. Ηρακλείου από χ.σ. Ο—575 μέχρι συνάντηση 
με τον επαρχ. δρόμο 30 που πρόκειται να βελτιωθεί 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη της παραπάνω 
οδού.... ... ... .· 8 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου για την κατασκευή 
αντλιοστασίου Γλυκής Γ1, υδροληψίας, προσαγωγοί διώ¬ 
ρυγας και κατα·5λιπτικού αγωγού, του έργου «Έργα 
υδροληψίας και αντλιοστάσια πεδιάδας Αχέροντα Α’ φά¬ 

ση (περιοχή Γλυκής Ποταμιά;)»...9 

Τροποποίηση της 3100/24.12.83 απόφασης του Νομάρχη. 
Ιωαννίνων. ... .........10 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων συνολικής εκτάσεως 
4.509.16 τ.μ. για τη βελτίωση κατά τμήματα της επαρ¬ 
χιακής οδού Καλογραιανών — Μαραύέας, Ν. Καρδ - 

τσας.. ... ..- ... *··1>1 

Παραχώρηση του 371 διαθέσιμου οικοπέδου του Συν/σμου 
Μεθώνης Ν. Πιερία; στον ΟΤΕ.,.12 

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτριώσεως εκτάσεως συνολι¬ 
κού εμβαδού 8.424,99 μ2 για, την εκτέλεση των εργα¬ 
σιών βελτιώσεως και διαπλατύνσεως της οδού Κ. Ισα¬ 

βέλλα (Φόρος — Στάδιο).... . «18 
Οριστική απαλλοτρίωση αγροτεμαχίων για δημιουργία 

πλατείας στη ·&έση Γεφύρι Κοινότητας Βαβίλων Χίου.14 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Ανακοίνωση παρακαταΰέσεω; αποζημιώσεως για απαλλο¬ 
τρίωση ακινήτων για την κατασκευή της εθνικής οδού 
Νεμέας £— Κανδύλας — Βλαχέρνας, τμ. Σιδ. Σταθ¬ 

μού — Νεμέας — Κωμοπόλεως Νεμέας).15 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αναγνώριση οδού Μεγάρων, στην Α-3ήνα Ν. Αττικής, ότι 
υπάρχει πριν από το 1923 και χαρακτηρισμός αυτή; 

ως διατηρητέας. '.16 
Αναγνώριση ως επείγουσας ανάγκης της διάνοιξης της 
παρά το Μεσάπειο χείμαρο οδού, στα Ψαχνά Εύβοιας. .17 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

-Ενοποίηση παρακατάθεση; αποζημίωσης ακινήτων που 
έχουν ρυμοτομήσει με το εγκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο 
του Δήμου Αθηναίων για τη διεύρυνση της οδού Λένορ- 
μαν από την οδό Κων/λεως μέχρι την Πλατεία Μετα¬ 

ξουργείου (ΠΆ. 2/80). 18 
Ανακοίνωση παρακατα·3έσεως αποζημιώσεως λόγω προσκυ- 

ρώσεως.19 
Ειδοποίηση για τη γενόμενη κατάθεση χρηματικού ποσού 
προς αποζημίωση απχλλοτριωσέντος ακινήτου στην Α- 
σήνα.   20 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αρισ. Δ. 3958/2206 (1) 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή 
έργων αναρρυ^μίσεως παροχών ποταμού Άραχθου και 
συμπληρώσεως - βελτιώσεως των υφισταμένων αρδευτικών 
δικτύων περιοχής Πέτα — Κομποτίου, διώρυγες Ο και I. 

οι υπουργοί . 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: . 

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 797/1971 «περί αναγκα- 
. στικών απαλλοτριώσεων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις.το» 
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Β. Δ/τος 139/1971 «περί της αρμοίότητος των Ν μαρ¬ 
γών προς κήρυξιν αναγκαστικών τ'.νων απαλλοτρ.ωσεο»/». 

Λ 2. Τις διατάξεις του άρθρου 33 τ:υ Ν. Δ/τ:ς 3831 /53 

«περί έργων εγγείων βελτιώσεων». 

3. Την Τ. 80/21.6.1984 (ΨΕΙν 413/21.6.1984 τ. Β') 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και τ'.υ Ιπουργου Οιν.ο- 
νομικών, σχετικά με την ανα#εση αρμοοιοτητων στον 1 φυ- 
ττουργό Οικονομικών Δημοσΰέ/η Δημοσ·3ενόπυλο, αποφα¬ 

σίζουμε : 

Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους 
δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή έργων 
αναρρυίμίσεως παροχων ποταμού Αραχ·3·ου και συμ..ληρω- 
σεως - βελτιώσεως των υφισταμένων αρδευτικών δικτύων πε¬ 
ριοχής Πέτα — Κομποτ ου (Διώρυγες Ο και I), έκτασης 
συνολικού εμδαδού 79.890 μ2, που βρίσκεται στο Νομό Αρ¬ 
τας και εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στο από Φεβρουά¬ 
ριου 1984 κτηματολογικό διάγραμμα και στον αντίστ ιχο 
κτηματολογικό πίνακα που έχουν συνταχ·3ε' από το Μηχανι¬ 
κό Κ. Στασινόπουλο και έχουν ·3ίωρη*3εί από τους Δ/ντες 
των Δ./νσεων Ζ6 και ΒΜ3 Κ. Κοττεάκο και Ηρ. Μέργο, 
αντίστοιχα. 

• Στην έκταση που· απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώμα¬ 

τα κυριότητας οι: Αζόρος Βασίλειος του Αντωνίου,^Αΐβαν- 
τζόγλου Βασ.λειος, Α-3ανασ ιώδης Λάμπρος τ:υ Ανδρέα κλπ. 

Η απαλλοτρ'ωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με 
" δαπάνη" "τοο," που-·3α· αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις για 
.έργα δημοσίων επενδύσεων αρμοδιότητας του Υπουργεί'υ Δη¬ 
μοσίων Έργων (έργο αρι-3. 8472.004 της ΣΑΕ 072/1984). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυ- 

βιρνήσεως. 

■ Α-ίήνα, 2 Οκτωβρίου 1984 

. οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΑΠ- ΑΟ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΔΗΜΟΣΟΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 

'Α?ι-3. -Δ. 3822/2140 (2) 

.Αναγκαστική απαλλοτρ'ωση ακινήτων για την κατασκευή 
των έργων κυρίας διώρυγας Κυδερ'συ, τμήμα: Σίφωνας 
Άργους. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

" Ι.’ Τις" διάτάξϊίς τβΰ "Ν." Δ/τ:ς 797/1971 «περ' αναγκα- 
: στικών απαλλοτριώσεων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
Β. Δ/τος' 139/1971 «περί τής αρμοδιότητες" των Ν μαρ- 
χών προς κήρυξιν αναγκαστικών τινων απαλλοτριώσεων». 

,2. Τις. διατάξεις του ,άρΰρου. 33 ςτυ. (Ν·. Δ/τ:ς 3831/58 
«περί έργων εγγείων βελτιώσεων». 

3. Την Υ. 80/21.6)1984 .(ΦΕΚ. 413/21.6.1984 τ. Β') 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και τ'υ Υπουργού Οικο¬ 
νομικών, σχετικά με .την ανά·3εση αρμοδιοτήτων, στον Υφυ¬ 
πουργό Οικονομικών Δημοσθένη Δημοσ-3ενόπυλο, αποφα¬ 
σίζουμε : 

" Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους 
’ δημοσιάς "ωφέλειας και ειδικότερα" για την" κατασκευή, των 
έργων κυρίας, διώρυγας Κυδερίου, . τμήμα: Σίφωνας Άρ- 

" γους έκτασης συνολικού εμδαδ ύ 110.906 μ2,"π:υ' βρ'σκεται 
στο Νομό Αργολίδας* καί <εικόνίζεταί με κλ'μακα 1:1000 
στο από Αύγουστού -1984·κτηματολογικό διάγραμμά το/ Π "λ. 
Μηχανικού Ε. Καράλη (αρι·3. Σχεδίου..!, .2 και 3) και στον 
αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα "τ"*υ Ηλ. Βασιλόπουλου, 

"που έχουν ·3εωρή·3ε! ·άπό "τους Δ/ντές των Δ/νσεων ΒΜ3 ο·.α: 
'"ΒΥ1; Η?.:;Μέργό· καϊΊ.' Κχμπϊυρδπόυλό,"· αντίστοιχα; στις 

17.9.1984. 

Στην απαλλοτρίωση δεν περιλαμβάνεται η με α?ι-3μο κτη- 

ματ.λογίου 67 ιδιοκτησία, η^ β»»* φέρεται, ότι ανήκει στο 
Δημόσιο (Νομαρχία Αργολίδας). 

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν εικ.αιωμα- 

τα κυριότητας οι: Σιρεγκελας Γεώργιος του 11 αναγ., Μου- 
ρόγιαννης Παναγιώτης του Φαν., Μαρλαγκουτσου Μιλτιάδη 
του Γεωργ’ου κλπ. 

Η απαλλοτρ'ωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με 
όαπάυη του, που ·3α αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις για 
έονια δηκοσίων επενδύσεων αρμοοιοτητας του "1 ...υργει υ Δη¬ 
μοσίων Έργων (έργο αρι-3. 83/2.003 της ΣΑΕ 0/2/£>4). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημεριοα της ,Κυ- 

βερνήσεως. 

Α-3ήνα, 2 Οκτωβρίου 1984 

ΟΙ ΥΠΟΥΙ-ΓΟΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΠ- Αθ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΔΗΜΟΣΘΕΗΟΠΟΥΛΟΧ 

Α;ι3. Α. 12860/2153 (3) 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης για την ανέγερση δι¬ 
δακτηρίου του Δημ.τικού Σχολείου Αγίου Δημητρ.ου Πέ¬ 

τα Άρτας. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

(Εχοντας υπόψη:. 

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 797/1971 «περί αναγκα¬ 
στικών, απαλλοτριώσεων». σε συνδυασμό με τις διατάζεις του 
Β. Δ/τος 139/1971 «περί γης αρμοδιότητες, των Νομαρχών 
προς κήρυξιν αναγκαστικών τινων απαλλοτριώσεων». 

2. Τις. διατάξεις . του άρ·3ρου 17 του Α(Ν. 627/1958 
«περί Οργανισμού.Σχολικών. .Κτιρίων», σε. συνδυασμό με τ:ς 
διατάξεις του Ν. 513/1976. 

3. Το από 13.6.1984 απόσπασμα πρακτικού από τη συνε¬ 
δρίαση ·με ·αρι·3.· 11 του Διοικητικού Συμβουλίου του. Νομαρ¬ 

χιακού Ταμεί.υ Άρτας. *■· 

4. Το-από 27.1.1977· πρακτικό καταλληλότητα; της 
απαλλοτριούμενης-έκτασης, που· καταρτ.στηκε από την κατά 
Νόμο Επιτροπή. - 

5; Την Η. 5396/25.9.1971 απόφαση του Νομάρχη Άρ¬ 
τας «περί εγκρ σεως ρυμοτομικού σχεδίου Οικισμού Αγιου 
Δημητρίου Κοινότητας Πέτας" Άρτης» (ΦΕ}Κ 245/21.10. 

; 1971 τ, Δ'.),.. 

6. Την Υ. 80/21.6.1984 (ΦΕΚ 413/21.6.1984 τ. Β') 
κοινή απόφαση του· Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο¬ 
νομικών, σχετικά με ανά-3εση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οίκον.μικών - Δημοσ·3ένη Δημοσ·3ενόπουλο, ,απ-οφασ,ζουμε: 

Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους 
δημόσιας ωφέλειας, και. ειδικότερα - για -την .χεέγερση διδα¬ 
κτηρίου.του Δημοτικού Σχολείου. Αγίου Δημητρίου Κοινότη¬ 
τας Πέτα /Αρτας,, έτκασης συνολικού εμδαδού 2.948 μ* 
που βρίσκεται.στον οικισμό Αγίου Δημητρίου Κοινότητας Πέ¬ 
τας του Νομού Άρτας και. εικονίζεται με κλ'μακα "1:500 
και με τα στοιχεία Α — Β — Γ — Δ — Ε — θ — Κ — 
I — Η — Ζ — Α στο από 11.9.1984 κτηματολογικό διά¬ 
γραμμα και στον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα του Πο- 

'λίτικο; Μηχανικού ·ΧρήστουΟικονμ:δη, τα οπο'ά έχοΰ/ -3εω- 
ρη·3εί.την ίδια, ημερομηνία .από; το Διευθυντή Τεχνικών Υ¬ 
πηρεσιών της Νομαρχίας /Αρτας. Δημ. Στ. Πήχα. . 

Στην έκτασή που· απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώμα- 

' τα" Κυριότητας οι:· 1·)· -Π-χπαχρήστσυ· -Κώστας,· 2)-ΤΓαπα- 
χρήστου Χρήστες και 3) Γούλας Γεώργιος. 
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Η χπχλλοτρ'ωση κηρύσσετχι υ~έρ του Σχολικού Τανε <,·■» 
του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίού Κοινότητας Πέ¬ 
τα Άρτας και με δαπάυη τ:υ Νομαρχιακού ΤαμείουΆρτας. 

• Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ινυ- 

βερνήσεως. 

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 1984 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟ! 

ΕΘΗ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΚΗΧ ΔΚΜ. ΔΗΜΟΖΘΕΚΟΠΟΥΛΟΧ 

Λ?:0. Π. 6482/813 - (4) 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτατής για την ανέγερση του 
διδακτηρίου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης 
Θεσσαλονίκης. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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 «ττερί της αρμοδιότητες των Νο¬ 
μαρχών ττρος κήρυξιν αναγκαστικών τινων απαλλοτριώσεων)). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Α.Ν. 627/1968, 
«περί Οργανισμού Σχολικού Κτιρίων», σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του Ν. 513/1976. 

3. Την με αριθ'. 214/28.6.84 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νομαρχιακού Ταμείου Θεσ.αλονίκης. 

4. Το από 20.10.83 πρακτικό καταλληλότητας της απαλ- 
λοτριούμενης έκτασης, που καταρτίστηκε από την κατά Νό¬ 

μο Επιτροπή. 

5. Το από 4.4.79 Π. Δ/γμα «περί εγκρίσεως του ρυμο¬ 
τομικού σχεδίου Ευόσμου (Θεσσαλονίκης) και καθορισμού 
των όρων και περιορισμών οομήσεως των οικοπέδων αυτού, 
ως και τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Ελευθερίων 
(Θεσσαλονίκης)» (ΦΕΚ 271/15.5.79 τ. Δ'). 

6. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουο- 
γού Οικονομικών Υ.83/21.6 84 (ΦΕΚ 413/21.6.84, τ. Β') 
σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στο·) Υφυπουργό Οικονο¬ 
μικών Δημοσθένη Δημοσθενόπουλο, αποφασίζουμε: 
Κηρύσσουμε την α·)αγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους 

δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για τη» ανέγερση του δι¬ 
δακτηρίου του 5ου δημοτικού σχολείου Σταυρούπολης Θεσ/ 
νίκης, έκταιης συνολικού εμβαδόν 10.754.50 μ2 που βρί¬ 
σκεται μεταξύ των οδών Ιωάν. Μεταξά, Τρικούπη και Μι- 
κράς Ασίας και φαίνεται με τα στοιχεία Α, Β. Γ. Δ. Ε Ζ, 

Α στο με κλίμακα 1:500 και αριθμό σχεδίου -325 κτημα- 
τολογικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Νομού Θεσ/νίκης—Γραφείο Γηπέδων και στο-) πάνω σ’ αυ¬ 

τό κτηματολογικό πίνακα που συνέταξε ο τοπογοάτος—Μη¬ 
χανικές Ν. Ροΐδης και θεώοητε η προΐσταμένη Τ.Π.Μ. Ευ¬ 
αγγελία Λαδά, στις 24.2.84. 

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώ¬ 
ματα κυριότητας οι: 1) Βογιατζόγλου Ειρήνη, 2) Δημή- 
τρησ Σταματίου κλπ. 
.. Η απαλλοτρίωση κηρύ-σεται υπέρ του Σχολικού Ται:ίου 
του 5ου Δημ. Σχολ.’ Σταυρούπολης Θεσ/κης και με δαπάνη 
τού Νομαρχιακού Ταμείου Θεσσαλονίκης. 

Ιί απόφαση, αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Ί' 

-Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου; 1984./ : ί Γ-' 

οι .υπουργοί : . ·. 

ΕΘΝ. . ΠΑΙΔΕΙΑΣ .ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ . ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΑΠΟΧΤΟΛΟΧ ΚΑΚΛΛΜΛΜΗΧ ΔΗΜ, ; ΔΗΜ0ΧΘ.ΕΝ0Π0ΥΛ3Χ 

Αριθ. Π. 6287/786 . (5) , 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης για την ανέγερση του 
διδακτηρίου του 8ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης 
Θεσσαλονίκης. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

■ · ' ΚΑΊ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ■ ■ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις .διατάξεις του Ν. Δ/τος 797/1971 «περί αναγκα¬ 
στικών απαλλοτριώσεων», σε σονδυα.μό με τις διατάξεις 
του Β. Δ/το; 139/1971 «περί της αρμοδιότητες των Νο¬ 
μαρχών προς κήρυξιν αναγκαστικών τινων απαλλοτριώσεων». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ΑΝ. 627/1968. 
«περί Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων», σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του Ν. 513/1976. 

3. Την με αριθ’. 214/28.6.84 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νομαρχιακού Ταμείου Θεσσαλονίκης. 

4. Το από 21.2.78 πρακτικό· καταλληλότητας τη; ππαλ- 
λοτριούμενης έκτασης, που καταρτίστηκε από τη) κατά Νό¬ 
μο Επιτροπή. 

5. Την αριθ.. Γ. 255814/2172/8.9.78 απόφαση, του Υ¬ 
πουργού Δημοσίων Έργων «περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού 
σχεδίου Σταυρευπόλεως (Θεσ/νίκης) δια του καθορι μού χώ¬ 
ρου δι’ ανέγερσιν δημοτικού σχολείου» (ΦΕΚ 600/13.11. 
1978 τ. Δ'). ..■· . * . . ■ · · 

6. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ¬ 
γού Οικονομικών"Υ.80/21.6.84 (ΦΕΚ 413/21.6.84, τ. Β') 
σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονο¬ 
μικών Δημο-θίνη Δηιοσίενόπουλο), αποφασίζουμε: 
Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους 

δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την ανέγερση του δι¬ 

δακτηρίου ταυ 8ου Δημ. Σχϊλ. Σταυρούπολης Θεσ/νίκης, 
έκταση; συνολικού εμβαδού 3.421,50 μ2, που βρίσκεται με¬ 
ταξύ των οδών Ωραιοκάστρου, Προύσης και Κ. Παλχιολό- 
γου στη Σταυοούπιλη Θεσ/νίκης και φαίνεται ιιε τα στοι¬ 
χεία Α Β Γ II Θ Ζ Α στο ικε αριθμό σχεδίου 298 και κλί¬ 
μακα 1:500 κτηματολογικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών Ν. Θεσ/νίκη; — Γραφείο Γηπέδων και 
στον πά)ω σ’ αυτό κτηματολογικό πίνακ.α που έχ*υν θεωρη¬ 
θεί στις 30.4 84 από την Προΐσταμένη) Τ.Π.Μ./Δ.Τ'.Υ 
Ν Θ. Ασπασία Γεωργιάδου. 
Στην έκταση που αταλλοτοιώνεται ποοβάλλονν δικαιώ¬ 

ματα* κυοιότητας οι: 1) Κωνσταντινίδης Δήμος και 2) Λα- 
ζαρίδη; Σεραφείμ. 

II απαλλοτρίωση κτ.ρύ-σεται υπέρ του Σχολικού Ταμείου 
του 8ου Δημ. Σχολ Σταυρούπολης Θεσ/κης και με δαπάνη 
του Νομαρχιακού Ταμείου Θεσσαλονίκης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσει» ς. 

Αθήνα,· 18 Σεπτεμβρίου 1984 

ΟΓ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΑΠΟΧΤ. ΚΑΚΛΑΜΑΜΚ£ ΔΗΜ. ΔΗΜΟΧΘΕΝΟΠΟΥΑΟΧ 

Αριθ. Π.. 6348/2054 (6) 

Αναγκαστική απαλλοτρ'ωση έκτασης για την .ανέγερση διδα¬ 
κτηρίου του 20ού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά.. , 

- ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ · V. 
- ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ . 

. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ · : , / Ί 

Έχοντας-υπόψη: ,- .. _ -» 

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 797/71 «περί αναγκα¬ 
στικών απαλλοτριώσεων»,· σε συνδυασμό με τις διατάξεις· του 
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Β. Δ/τος 139/1971 «περί της αρμοδιότητος των. Νομαρ¬ 
χών τ:ρος κήρυξιν αναγκαστικών τινων απαλλοτριώσεων». 

2. Τις διατάξεις τον άρ·3ρου 17 τον Α.Ν. 627/1968 
«αερί Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων», σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις τον (Ν. 513/1976. 

3. Το από 17.4.1984 απόσπασμα πρακτικοί/ από τη συνε¬ 
δρίαση με αριί». 1455 τον Διοικητικού Συμβουλίου του Ορ¬ 

γανισμού Σχολικών Κτιρίων. 

4. Το από 17.2.1983 πρακτικό καταλληλότητας της α- 
παλλοτριούμενης έκτασης, που καταρτίστηκε από την κατά 
Νόμο Επιτροπή. 

5. Την ϊ. 80/21.6.84 (ΦβΚ 413/21.6.84 τ. Β') κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Ιπουργού Οικονομικών, 
σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονο¬ 
μικών Δημοσθένη Δημοσίενόπουλο», αποφασίζουμε: 
Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους 

δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την ανέγερση διδα¬ 
κτηρίου του 20ού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά, έκτασης 
συνολικού εμβαδού Ι.ΟοΟ μ2 που βρίσκεται στην περιοχή Α¬ 
γίου Βασιλείου Καλλίπολης Δήμου Πειραιά Νομού Αττι¬ 
κής, μεταξύ των οδών Ομηρίδ.υ, Σκουλούδη και Ζαννή και 
εικον.ζεται με κλίμακα 1:500 και με τα στοιχεία Α — Β 
— Γ — Δ — Α στο από Ιουλίου 1984 με αριθμό 57η κτη- 
ματολογικό διάγραμμα - π.νακα, το οποίο έχει συντάξε. η 
τοπ:γράφος μηχανικός Δήμητρα Κοκολιού και έχει 3εωρή- 
σει για τη Διεύθυνση Γηπέδων του Οργανισμού Σχολικών 
Κτιρίων ο τοπογράφος μηχανικές Γεώργιος Μορφέπουλος. 

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώμα¬ 
τα κυριότητας οι: Ιωάννη Ιμιρτζιάδης, Αθανάσιος θανό- 

πουλες και Δημήτριος θανόπουλος. 

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Σχολικού Ταμείου 
του 20ού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά και με δαπάνη του 
Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυ- 

βερνήσεως. 

Α3ήνα, 18 Σεπτεμβρίου 1984 

οι ΥΠΟΠΤΟΙ 

εΟΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΙΚεΠΙΑΤΒΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜ. ΔΗΜΟΧΟΕΝΟΠΟΥΛΟΧ 

Α?ι3. Α 12007/810 (?) 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τις ανάγκες της 
Αεροπορίας στην περιοχή Γεντικίου του Νομού Λάρισας. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 797/71 «περί αναγκα¬ 
στικών απαλλοτριώσεων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
Β. Δ/τος 139/1971 «περί της αρμοδιότητος των. Νομαρ¬ 
χών προς κήρυξιν αναγκαστικών τινων απαλλοτριώσεων». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2866/1954 «περί τρόπου κηρό- 
ξεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως χώρων για την εκτέ¬ 
λεση κατασκευών κοινής υποδ.μής και έργων βάσει της· Ελ- 

ληνοαμερικανικής συμφωνίας». 

3; Τη γνωμοδότηση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας 
Γο/5γ/αρ3ι. 462/196/379300/Σχ. 3715/28.6.1984. 

4. Την 0.72.2/18/Β. 3230/1982 (ΦΕΚ ,471/1982, τ. 
Β') απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργ.ύ Εθνικής Ά¬ 
μυνας, σχετικά με ανάόεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας-(Παυσανία Ζα- 

κολίκο). ΛΙ - . . .' * 
. δ,Την.Υ. 80/21.6.84 (ΦΕΚ-413/21.6.84 τ.,Β') κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, 

σχετικά με ανά·3εση αρμοδιοτήτων στον 1 φυπουργο Οικονο¬ 
μικών Δημοσ-ύένη Δημοσ3ενοπουλο», αποφασίζουμε: 

Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λαγούς 
δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή ··?■<* 
οδέτων αποόηκών στο Γεντικι του Νομού,Λαρισας, έκτασης 
συνολικού εμβαδού 22,250 μ2 που αποτυπώνεται με κλίμακα 
1:2000 και με τα στοιχεία Α — Β — Ο — I — Α στο με 
αρι3. 3γ—132/22.3.84 κτηματολογικό διάγραμμα και στον 
πάνω σ’ .αυτό Κτηματολογικό πίνακα της, Διεύθυνσης Έρ¬ 
γων (Γδ) του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, το οποίο 3εω- 
ρη&ηκε από τον Ασμχο - Τμηματάρχη Τ.Μ. 3 τυυ Γ.Ε.Λ. 

Δ. Κοκκινάκη. 

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώμα¬ 

τα κυριότητας οι: 1) Σαΐτης Βασίλειος του Μιχαήλ, 2) 

Τσιμπούκης Σταύρος του Γεωργίου κλπ. 

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ και με δαπάνη του Δη¬ 

μοσίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Ινυ- 

βερνήσεως. 

Α3ήνα, 18 Σεπτεμβρίου 1984 

οι ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΠΑΥΣ. ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ ΔΗΜ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Αρι·δ. ΤΥ 5918/5903 (8) 

Διαπίστωση υπαγωγής στις νέες διατάξεις για, τις απαλ¬ 

λοτριώσεις της οδού Αρχάνες—Βα3ύπετρο-—Χουδέτσι, Ν. 
Ηρακλείου, από χ.*3. 0—575 μέχρι συνάνττ)ση με τον 
επαρχ. δρόμο 30 που πρόκειται να βελτιωθεί, συμφ-ωνα με 
την εγκεκριμένη μελέτη της παραπάνω οδού. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.Δ. 797/71 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώ¬ 

σεων». 

2. Το Β.Δ. 139/71 «περί αρμοδιότητος Νομαρχών προς 
κήρυξη -ασαγν.αστικών α π αλλοτ ?; ώσεων ». 

3. Το Ν. 653/77 «περί υποχρεώσεων των παρόδιων ιδι¬ 
οκτησιών δια την διάνοιξη Εόνικών οδών κλπ.» ά?3?ο 1. 

4. Το Ν. 960/79 «περί επιβολής υποχρεώσεων προς δη¬ 
μιουργία χώρων σταόμεύσεως αυτοκινήτων κλπ.» άρόρο 9 

παρ. 4. 

5. Το Ν. 947/79 «περί οικιστικών περιοχών» άρ3ρο 62 

παρ. 9 και 10. 

6. Το ΙΙΆ. 929/79 «περί εκτελέσεως του άρίρου 1 του 
Ν. 653/77». . 

7. Την απόφαση Τ.Υ. 2238/17.4.84 Νο;ααρχίας Ηρα¬ 
κλείου που εγκρίνει την μελέτη «Ανασύνταξη κτηματολο¬ 

γίου δρόμου ΑΡΧΑΝΕΣ — ΒΑΘΥΠΕΓΓΡΟ — ΧΟΥΔΕ- 
ΤΣΙ αναδόχου Δημοσθένη Ραπτέπουλου. 

8. IV ΣΑΝΤ 8429 στην οποία έχουν συμπεριληφίεί πι¬ 
στώσεις για την πληρωμή των απαλλοτριώσεων στα συγκοι¬ 

νωνιακά έργα, αποφασίζουμε: 

Στο δρόμο Αρχάνες — Βαύύπετρο — Χουδέτσι από την 
Χ.θ. 0—575 μέχρι συνάντηση με επαρχιακό δρόμο 30' έ¬ 
χουν εφαρμογή οι νέες διατάξεις των απαλλοτριώσεων (ά?- 

·3ρο 1 του Ν. 653/77 σε συνδυασμό μι τις- παρ. 9 και 10 

του άρ-3ρου 62 του Ν. 947/79). 

Η υπόψη βελτιούμενη οδός απεικονίζεται στα από 17.1. 
19814 εγκεκριμένα κτηματολογικά διαγράμματα αναδόχου 
Δημ. Ραπτοπούλου. 
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II παρούσα απόφαση να δημοσ:ευ-3εί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησε ως. 

Ηράκλειο, 21 Σεπτεμβρίου 1984 

Ο Νομάσχης 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Αριό. 333 (9) 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου για την κατασκευή 
αντλιοστασίου Γλυκής ΓΊ, υδροληψίας, προσαγωγού δι¬ 
ώρυγας και καταβλητικού αγωγού, του έργου «Έργα 
υδροληψίας και αντλιοστάσια πεδιάδας Αχέροντα Α' φά¬ 
ση (περιοχή Γλυκής Ποταμιάς)».. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τι^ διατάξεις του Ν. 3200/55 στερί διοικητικής απο¬ 
κέντρωσης. 

2. Τις διατάξεις του Ν.Α. 532/70 σερί συμπληρώσεις 
των διατάξεων .για διοικητική αποκέντρωση. 

3. Τις διατάξεις του Π.Α. 39/83 για μεταβίβαση των 
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων στις περιφε¬ 
ρειακές Υπηρεσίες. 

4. Τις διατάξεις του άρόρ.ου 33 του Ν.Δ. 3881/58 περί 
έργων εγγειοίελτιώσεων. 

5. Τις διατάξεις του Ν.Δ'. 797/71 περί αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΒΑ. 
139/71 περί αρμοδιότητας του Νομάρχη προς κήρυξη αναγ¬ 
καστικών απαλλοτριώσεων. 

6. Το με αρι-3. 313/24.1.84 έγγραφο της Δ/νσεως Υ¬ 

δραυλικών Έργων της 7ης ΠΥΔΕ, με το οποίο μας στέλ¬ 
νουν κτηματολογικά διαγράμματα μετά των αντιστοίχων κτη- 
ματολογικά διαγράμματα μετά των αντιστοίχων κτηματολο- 
γικών πινάκων των προς απαλλοτρίωση που συντάχψηκαν 
και ΨεωρήΨηκαν από τη/ 1η ΔΕΚΕ της 7ης ΠΥΔΕ, απο¬ 
φασίζουμε: 

Κηρύσσουμε τη/ αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για 
λόγους δημοσίας ωφέλειας και ειδικότερα για τη/ κατασκευή 
αντλιοστασίου Γλυκής ΓΙ, υδροληψίας, προσαγωγού διώρυ¬ 
γας και καταύλιπτικού αγωγού του έργου «Έργα υδρολη¬ 
ψίας και αντλιοστάσια πεδιάδας Αχέροντα Α' φάση Ιπερι- 
οχή γλυκής — Ποταμιάς)» συνολικού εμδαδού (8150) Μ2 
οκτώ( χιλιάδων εκατόν πενήντα τετραγωνικών μέτρων που 
βρίσκονται στην κοινότητα Γλυκής του Νομού μας και φαί¬ 
νονται στα Κτηματολογικά διαγράμματα και τους αντιστοί¬ 

χους κτηματολογικούς π'νακες που έχει σν/τάιξε: ο Υπο¬ 
μηχανικός Δημήτριος Τάττης της 1ης ΔΕΚΕ τέως 7ης 
ΠΥΔΕ και όεώρησε ο Δ/ντής της Υπη'εσία; Πολιτικός 
Μηχανικός Βασίλειος Κορδούλης, την 19.1.84. 

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικά κύ¬ 

ματα οι κάτοικοι της Κοινότητας Γλυκής. 

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ ταυ Δημοσίου και με 
δαπάνη που 3α αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις για έργα 
Δημοσίων Επενδύσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημο¬ 
σίων Έργων (έργο αρι3. 8372005 ΣΑΕ 072). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευ-ίεί στη/ Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

Ηγουμενίτσα, 31 Ιανουάριου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΠΕΤΡΟΣ ΡΙΖΟΣ ’ 

Α?ι·5. 2777 (10) 

Τροποποίηση, της 3100/24.12 1983 απόφασης του Νομάρχη 
Ιωαννίνων. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «περί προστασία; των 
δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας». 

2. Τις 160417/1180/8.7.80 και 182447/3049/24.9.81) 

διαταγές Υπουργείου Γεωργίας. 

3. Την 3100/21.12.83 απόφασή μας κήρυξης αναδασω¬ 
τέας έκτασης 7,430 στρεμμάτων στη 3έση «Βερ.τσες» περι¬ 

φέρειας Κοιν. Πεστών. 

4. Τη/ 101282/12.3.84 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. 

5. Τις 1045/13.7.84 και 932/13.4.1984 α/αφο?.ς τη; 
Περ/κής Επιθεώρησης Δασών Ηπείρου και Δ/ν:ης Δασών, 
αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε την 3100/21.12.83 απόφασή μας κήρυξης 
αναδασωτέας της έκτασης στη 3έση «Βερίτσες», εμβαδόν 
επτά στρεμμάτων και τετρακεσίων τριά/τα τετραγωνικών μέ¬ 
τρων (7,430), και εξαιρούμε από αυτή έκταση εμβαδού τριών 
στρεμμάτων και εκατόν εξήντα εννέα τετρ. μέτρων (3.109), 
πευ εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα τη; απόφασής 
μας με τ·α στοιχεία 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 17, 
γιατί όπως διαπιστώθηκε από τη σχετική έρευνα πρόκειται 
για χέρσο αγρό και επομένως υπάρχει πλάνη ως προς τα 
πραγματικά περιστατικά. 
Για την υπόλοιπη έκταση των τεσσάρων στρεμμάτων και 

διακοσίων εξήντα ένα τετραγωνικών μέτρων (4.231) ισχύει 
η παραπάνω απόφασή μας (3103/21.7.83), γιατί από την 
έρευνα δεν προέκυψε κανένα στοιχείο πλάνης ως προς τα 
πραγματικά περιστατικά. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυ- 

βερνήσεως. 

Ιωάννινα, 25 Σεπτεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΒΑΣ. ΜΠΙλΑΚΑΓΣΟΥΛΑΣ 

Αρι·3. 9273 (11) 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων συνολικής εκτάσεως 
4.509,16 τ.μ. για τη βελτίωση κατά τμήματα της επαρ¬ 
χιακής οδού Ιίαλογραιανών — Μαραόέας, Ν. Καρδί¬ 

τσας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 797/71 «περί αναγκαστικών 
απαλ/σεων», σε συνδυα:μό με τις διατάξεις τευ Β.Δ, 139/ 
1971 «περί αρμοδιότητας Νομαρχών προς κήρυξη αναγκα¬ 

στικών απαλλοτριώσεων». 

2. Τις διατάξεις του άρ3ρου 23 του από 25.11.1929 
Δ^τςς «περί κωδικοποιήσει»; των περί κατασκευής και συντη- 
ρήσεω; οδών κειμένων διατάξεων». 

3. Τις διατάξεις ταυ Ν. 653/77 και του Π-Δ. 929/79, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ5ρου 62 παρ. 9 και 10 
του Ν. 947/79 «περί ο·.·κιστ·.κών περιοχών». 

4. Τη διαπιστωτική απόφαση τευ Νομά'χη (Καρδίτσας 
για την εφαρμογή του άρ-3-ρου 1 του Ν. 653/77. που δημο- 
σιεύττκε στην Εφημερίδα τη; ΚυΦεονήσεω; (ΦΕΚ 335/ 
24.5.84) τ. Α'. * . · · ; ; . ’ . . 

δ. Το αρι3. 3571/5.9.84, έγγραφο.του Νομαρχιακού Τα¬ 
μείου Καρδίτσας, περί κινήσεως διαδικασίας αναγκαστικές 
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απαλ/σεως σκινήτων *,':α τη βελτίωση κατά τμήματα τη: 
επαρχιακής οδοί Κχλογρχιχνών—Μχρχίόχς, αποφασίζουμε: 

Κηρύσσουμε αναγκαστικά χπχλλοτριωτέχ για Ατχτό;·α ω¬ 
φέλεια, δηλ. για τη· βελτίωση κατά τμήματα χ) από χ.θ. 
1+260 έως χ.θ. 7+000 τη: επαρχιακής οδού Κχλογρχι¬ 
χνών Μχραθέχς, συ.ολι-κχ ί/.ζζχ, 4.503,ί0 τ.μ., όπως ει- 
κονίζεται :το νπό κλίμακα 1 :Ί000 7-τηματολογικό διάγραμ¬ 
μα και πίνακα που συντάχθηκε ατό· τον μελετητή Κ. Τσα- 
τσαρέλη τον Οκτώβριο 1083) και -θεωρήθηκαν ατό την 
II ροϊστομένη τη; Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας 
Καρδίτσας. 

Εγ.! τη; ανωτέρω· εκτατή: προβάλλουν δικαιώματα ο:: 
Π Κοινότητα Καλογραιανών. 2) Τσιρώνης Περικλή: τον 
Βασιλείου, 0) Εκκλησιαστικό, 4) ΓΙαλάσν.ας Βάϊος Αχ:λ- 
λεα κ.λ.τ. 

II απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με 
δαπάνες τον Νομαρχιακοί Ταμεία» Καρδίτσας και των πα¬ 
ρόδιων ωφελούμενων ιδιοκτητών. 

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 

:εως. 

Καρδίτσα, 19 Σεπτεμβρίου 1934 

Ο Νομάρχης 
ΔΙΙΜ. ΚΟ ι ιν^·ι λΑΚΗΣι 

Αριθ. ΓΕ 10001 (12) 

Παραχώρηση του 371 διαθέσιμου οικοπέδου του Συν/σμοί 
Μεθώνης Ν. Πιερίας στον Ο.Τ.Ε. 

II ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις: α) τ:υ Ν.Δ. 532/70 «τερί διοικητι¬ 
κής αποκεντρώσεως» και τον σε εκτέλεση αστού εκδεθ εντός 
709/70 Β.Δ. «τερί καθορισμοί των διατηρούμενων υπέρ του 
Υπουργού Γεωργίας αρμοδιοτήτων», β) τ.υ άρθρου 7 του 
Α.Ν. 431/08. 

2) Το 542.12/8575/11.7.84 έγγραφο του Οργανισμοί 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (Περ. Δ/νση Βορ. 
Ελλάδος). 

3) Το Φ. 9.8/6238/21.8.84 έγγραφο του Ελληνικοί Ορ¬ 
γανισμοί Τουρισμοί (ΕΟΤ). 

4) Το 3846/13.8.84 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτι¬ 
σμοί και Επιστημών (ΙΣΤ' Εφορεία Προΐστ.ρικών και 
Κλασσικών Αρχαιοτήτων. 

5) Το Τ.Π. 5711/7.8.84 έγγραφο του Τμήματος Πο¬ 
λεοδομίας Ν. Πιερίας. 

6) Το 119859/27.6.84 έγγραφο τ:υ Υπουργείου Γεωρ¬ 
γίας. 1 

7) Το 111/15.5.84 έγγραφο της Κοινότητας Μεθώνης. 

8) Σχετική εισήγηση της Δ/νσης Γεωργίας Ν. Πιε¬ 
ρίας, αποφασίζουμε: 

Παραχωρούμε με τίμημα στον Οργανισμό Τηλεπικοινω¬ 
νιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΊ'Ε) το 371 διαθέσιμο οικόπεδο έκτα¬ 
σης 476 τ.μ. του Συν/σμοί Ν. Ελευθεροχωρίου (Μεθώνη) 
προς ανέγερση κτιρίου για την τοποθέτηση τηλεφωνικών εγ¬ 
καταστάσεων που 3α εξυπηρετήσουν τ:υς κατοίκους της γύ¬ 
ρω περιοχής. 

II ως άνω παραχώρηση 3α ολοκληρωθεί μετά τον κα¬ 
θορισμό του τιμήματος από την Επιτροπή Απαλλοτριώσεων 
Κατερίνης, στην οποία κοινοποιείται η οίαρουσα και την κα¬ 
ταβολή του τιμήματος υπέρ της Κοινότητας ίΜεθώνης και 
τελεί υπό την α'ρεση της ανακλήσεως σε περίπτωση που δε 
χρησιμοποιηθεί η έκταση για το σκοπό που παραχωρείτα». 
Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα τη; Κυβέρνησης; 

σίμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, του άρθρου 123 
του Ανροτικοί Κώδικα σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του Α.Ν. 

431/1968. 

Κατερίνη, 18 Σεπτεμβρίου 1984 

II Νομάρχης 
ΜΑΡΙΑ ΑΡΣΕΝΗ 

Αριθ. ΤΥ 3249/Φ.50 (13) 

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτριώσεως εκτάσεως συνολικοί 
εμβαδοί 8424,99 Μ2 για την εκτέλεση των εργασιών 
βελτιώσεως και διαπλατίνσεως της οδοί Κ. Τζαόέλλα 
(Φόρος — Στάδιο). 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ Π ΡίΕΒΕΖΑΣί 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 797/1.7.71 Θεσμικοί Νόμου, 
περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων όπως τροποποιήθηκαν 
μέχρι σήμερα. 

2. Τις διατάξεις του Προεδρικοί Δ/τος 929/79 «περί 
εκτελέσεως του Ν. 653/77 περί υποχρεώσεως των ιδιοκτη¬ 

τών για την διάνοιξη οδών κλπ. 

3. Την εγκύκλιο Ε 203 αριθ. πρωτ. ΕΔ2α/01/177/ΦΝ 
261/15.12.79 του Υπουργείου Δημ. Έργων Δ/νση Νομο¬ 

θετικοί Έργου. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του από 25 Νοεμβρίου 
1929 Δ/το; «περί κωδικοπΟιήσεως των περί -κατασκευής και 
συντηρήσεως οδών». 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 475/76 περί εκτελέσεως του 
Ν.Δ. 1266/72 «περί εκτελέσεως των Δημ. Έργων». 

6. Το με αριθ. 2264/27.7.84 έγγραφο της 2ας ΔΕΚΕ 
Ιωαννίνων για την κήρυξη τη; απαλλοτριώσεως που γράφε¬ 

ται στο θέμα. 

7. Τα από 4 Απριλίου 1934 συνταχθέντα κττματολογικό 
διάγραμμα και κσηματολογικό πίνακα από τον Β. Καραμιτζά, 
που θεωρήθηκαν από την 2η ΔΕΚΕ Ιωαννίνων και εγκρί- 
θηκαν με την 1680/84 απόφαση του Π?/νου τη; Δ/νσεως 
Συγκοινωνιακών Έργων της 7ης ΠΥΔΕ. 

8. Την με αριθ. ΤΥ 985/9.3.83 απόφαση Νομάρχη Πρέ¬ 
βεζα;, περ! δελτ-ώσεω; και διαπλατίνσεως της οδοί Κίτσου 
Τζζβέλλα, αποφασίζουμε: 

Κηρύσσουμε αναγκαστικό»; απαλλοτριωτεα λόγω δ η.•ό¬ 
σιας ωφέλειας για την εκτέλεση των εργασιών βελσιώσεω; 
και διαπλατίνσεως της οδοί Κ. Τζαβέλλα (Φόρος — Στά¬ 

διο). . ... 

Έκταση συνολικοί εμβαδοί 8424,99 Μ2 όπως αυτή φαί¬ 
νεται στο από 4 Απριλίου 1984 κτηαατδλογικό διάγραμμα 
και κτηματολογίου: πίνχκα που χυντάχθηκαν από τον Β. Κα- 
ραμίντζα. Θεωρήθηκαν-από την 2η ΔΕΚΕ και εγκρίθηκαν 
από την Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων της 7ης ΠΥΔΕ 
με την 1683/84 απόφαση.. 

Η υπ’ όψη απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου 
και η δαπάνη θα βαρύνει το Δημόσιο και. συγκεκριμένα το 
έργο 8271000 ΔΕ και τους ωφελούμενους παρόδιους ιδιο¬ 

κτήτες. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυδερνήσεως. 

Πρέβεζα, 14. Σεπτεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
Κ. ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ 
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πλα- Οριστική απαλλοτρίωση αγροτεμαχίων για δημιουργία 
τείας σττ? ·5έση Γεφύρ: Κοινότητας Βίβλων Χίου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ 

Με την 36/1984 απόραση του Κο: οτικού Σύμβουλον Βα- 
* -ν * 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
ΓΙ ΕΤ-ΡΟΣ ΤΡΕΜΗΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΠΙΕΙΙ 

Αρι·3. Β2.1882/οίκ. Φ. 18Β (15) 

β) Τον Β.Δ. 712/70. όπως τ.σοποποιήόηκε ιχε τα 077/ 
1971 και 198/1972 Β.Δ. 

γ) Τον Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκεντρώσει»;», 
ο·πω·; εχει συμπληρωθεί και τροποποίησε: μεταγε έστερα. 

ο) Την 10390/9 7.84 γν:·νχοδότηση το> Σνπ ίουλίον X. 
Ο.Π. της Νομαρχίας μας (Συνεδρία 10η πράξη 8). 

^ ~· Την απο 2ο.3.84 με αρ:5. 0'ϋ77/40ϋ/84 αί:ηση τεν 
Σωτηρ ον Βλ. Γεωργάτον. 

3. Τ:νς ακόλουθους τίτλους ιδιοκτησίας: 18833/1908/ 
Σ/?ον Α·5ηνών Α. Γ. Μπονρνιά, 22477/1921 Σ/;ου Λ-5η- 

νων Ε.Γ. Χωστόποολου, 13119/1921 Σ'ρου Αόηνών Σ.Ε. 
Κολαίτη, 50514/1921 Σ/ρου Αόηνών ΙΙ.Σ. Κορκοίλια και 
17003/1924 Σ/?:ν Α-5ηνών Σ.Ε. Κολαίτη. από τονς οποί- 
ονς προκύπτει ότι η οδός Μεγάρων υπάρχει —ρεν από το 1923. 

4. Το τοπογραρικό σχεδιάγραμμα τον μηχανικού Αντώνιον 
Κ. Π απαλεξόπονλου. 

Ανακοίνωση παρακατα-5έ:εως αποζημιώσει»; για απα/ύ.οτρ’οι- 
ση ακίνητων για την κατασκευή της εθνικής οδού Νεμέας 
— Κϊενϊύλας — Βλαχιρνας τμ. Σιδ. Σταόμού — Νε¬ 
μέας — Κωαοπόλιως Νεμέας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Σύμρωνα με τα άρίρα 7 και 8 τον Ν.Δ. 797/1971 «περί 

αναγκαστικών απαλλοτ. ιώσεων» και το «ρ. 2/Β τη: ΕΔ2α/ 

01/113/Φ.2.2.1/8.12.1983 απόρασης Ϋπονσγού Δταοσ.ων 
Έργων (Εγκ. Ε.9) ΦΒΙν 727/1983 τ. Β'’ «περί μεταβι- 
ίάσεως αρμοδιοτήτων», γνωστοποιούμε: 

α) Σε όσους έχουν η διεκδικούν δικαιώματα κυριότητας ·:ε 
ακίνηεα πον απαλλοτριώόηκαν αναγκαστικά μι την αρι·5. Λ. 
13222/3483/20.3.78 κοινή ααόραση των Υπο'ργών Οικο- 
νομικών -και Δημοσίων Έργων (ΦΕ]\ 496/1978 τ. Δ') για 
την κατασκευή τη; εόν. οδού Νεμέας — Ινχνδ.λας — Βλα- 
χέινας (τμ. Σιδ. Στα-5μ:ύ — Νεμέας — ΚωμΟπόλεω; Νε¬ 
μέας). 

β) Τονς ενυπόθηκους δανειστές και τονς τρίτους διεκδι¬ 
κητές των «ακινήτων αυτών, ότι η α.τοζημ-ωση της εδαρική; 
επιφάνεια; και των επικειμένων της, όπως περιγράρονται στο 
σχετικό κτηματολογικό πίνακα, η οποία καόορίστηκε με την 
250/24.6.80 απόραση τον Ερετείον Ναυπλίου έχει παρακα¬ 
τατεθεί στο Γραφείο- Παρ/κών Νεμέας. 

Σχετικά έχει εκδοόεί το 1048/22.11.83 γραμμάτιο σν- 
στάσιως παρακαταθήκη; ϊ;χ. 726.950. 

Η αποζημ.ωση -5α αποδοόε! στα πρόσωπα πον ία αναγνω¬ 
ριστούν δικαιούχοι κατά τη νόμιμη διαδικασία. 

Η ανακοίνωση αντή να δημοσιευ-5εί στην Ερηχερίδα-της 
Κυβερνήσει»;. 

■'Λ . Α·5ήνα, 24 Σεπτεμβρίου 1984 

Με εντολή Υπονργού 
Ο Διευθυντής 

..■··' , ΗΛ. ΚΟΓΡΝΈΤΑΣ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αρισ. 19838/933 (16) 

Αναγνώριση οδον Μεγάρων στην Α-5ή π Ν. Αττικής, ότι υ- 
,παρχει πριν απο τό 1923 και χαρακτηρισμός αντής ως 
■διατηρητέας.· 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΑΔΙΕΡΙΣιΜΑΓΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ " 

Σύμρωνα με: 

1. Τις διατάξεις: ' σ 

,-,γ*)· Τομ απο.17.7.1923 Ν.Δ. .«περίίσχεδίων .πόλεων, κω- 
μων και συνοικισμών ;του Κράτους και άνεγερσεως αντών». 

ο. Γο απο 1.12.48, 5.9.56, 15.7.67 και 7.10.76 ρυμοτο- 
μικ.ο σχέδιο πολεως Α-5ηνων στο οποίο ραίνεται να κείται το 
οικοοομικο τετράγωνο 58/64 εντός τον οπο ον ενρίσκετα; η 
ο.ος Μεγάρων περιβαλλόμενο από τις οδον; Κε/αμεικού - 
Μνκ.άλης - Αγησιλάου και Ιεράς Οδον. 
Αναγνωρίζουμε οτι η ούος Μεγάρων στην περιοχή Αγ. 

Τριασος εντός τον Ο.Τ. 58/64, στην Αόήνα, νπάρχει νθ— 
μιμως πριν από το έτος 1923. και τη χαρακτηρίζουμε ως 
διατηρητέα. 

Η όσος (πάροιος) οντή ραίνεται στο τοπογραριί'.ό σχε- 
διάγρανμα τον μηχ/κον Αντών ον Ιν. Παπαλεξόπουλου κλιμ. 
1:290 με ημερομηνία Μάρτιος 1984. 

ιϊΐ απόραση αντή πον ισχύει από της ανακοινώσεως της 
δηνοσιεύσεως, να δηχοσιεν·5εί στην Ερημερδα τη; Ινυβεε- 
νήσεως. 

Αίήνα, 20 Ιονλίον 1984 

Ο Νομάχης 
Θ. ΒΠΕΧΟ11ΟΓΛΟΣ 

Α?ι·5. 7204 (17) 

Αναγνώριση ως επείγονσας ανάγκης της διάνοιξης της παρά 
το Μεσάπειο χο'μαρο οδΌύ. στα Ψαχνά Ενδοιας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΙΈΟΕΥΣ 

Έχοντας υπόψη: · 

1) Τις διαταςει; τον άρ&ρον 6 τον από 26.5.24 Δ/το; 
«περί εκτελέσεως τον άρόΐρον 37 τον από 17.7.23 Ν.Δ.». 

2) Το άσ·5?ο 32 παρ. 4 τον Ν.Δ. 17.7.23. 

3) Τις διαταςεις τον 114 Κωδικοποιημύνον Νόχον πε:ί 
Ναμαρχών και τον Ν. 3203/55 «περί διοικητικής αποκε- 
ν7^(ι)7ΐ(ι)^))· 

4) Το Ν.Δ. 532/ νΟ «πεο. συμπληρώσει»; των διατάξεων 
περί διοικητικής αποκεντρώσει»ς». 

5) Το 2165/21.8.84 έγγραρο τον Δήμον Ψαχ-νών ασ.ο- 
ρασιζονμε: 

Αναγνωρίζουμε ·ω; επείγουσας ανάγκης, για λόγους κυ- 
κλοροριακους, τη διάνοιξη της πα·ά τό Μεσάπειο χειμαρο 
οδον απο τη γέρυρα μέχρι και το 0.Τ. 75 του >υμοτθ;χ:κον 
σχ^.ιου Ί άχνων, κ.ατ εραρμογη του από 18.12.45 εγκεκρι¬ 
μένου σχεδ.ον. 

II παρούσα αποραση να ισχύσει από-την ημέρα της νπο- 
ΊΡΖ’τ’Άΐ της και να δηχοσ::ν·5ε· στην Ερημερίδα της Κυόε:- 
νησεως. , 

Χαλκίδα. 17 Σεπτεμβρίου 1984" ' ' 

Ο Νομάρχής'- . ’ , '■ 
ΕΠ’. ΗΟΝΤΌΜΑΡΗΣ Λ 
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(ΐκικοΐκίΐϊειε 

Αριθ. Α1 γ/0/11572 
(18) 

Πασακατάθεση αποζημίωσης ακινήτων «ο έχουν ?«*«- 
“'"Χ'ί «: '-0 εγκριχένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμοι» 
*V ' * 'Χ >,-Λ-,ν-Τ -γς σί-ού Λενοσμαν 2-ο την 
Αθηρίων Γ·2 τ14 5!=->.-^-Τί , νΤ.__ΒΓ.· νΡ:-, 
οδό Κων/πόλιως μέχρι "V Πλατι.α »Ι..*,ο · 

(Π.Α. 2/80). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

'Εχοντας υπόψη: 
ι\ Τι* διατάσεις του Ν. Δ/τος 17.7.1923 «"=·?· 

«Γ συνοικισμών του Κήτους και 

αυτών»(ΦΕ|Κ 228/10.8.1923 τ. Α). 

„;ΙΙ·; βΟί 

ν ΚΤ< Π. 4/τν» 910/1077 ΦΗΚ 305/10.10.1977 τ. 

Α' «περί οργανισμού του Τ'. Δημίων Εργων». , 

5) Τον πίνακα παρακατάθεσης τη; , αποζτμιωση; που 
•/αθορστηκε με το 3299/8.7.84 Π?**τι*β ·ων Νομικών 1- 
£££ “τη; Διοίκηση; για αν.',ητα ,ου $;μοτομηθηκ*υ £ 

το' εγκριμίνό ρυμοτομώ σχέίδιο του Δήμου Αθηνών η*·;, 
διεύθυνση τη; οδού Λένορμαν απο την οοο ΚωνΛ,ω, μ-Α 
την Πλατεία Μεταξουργείου σύμφωνα με τι; 
;η; πράξης «*λ«Τ«μ*δ 2/83, ειδοποιούμε τα προσω-α 
έχουν ρυμοτομήσει και των επικείμενων του,, β..ω. «ΙΑ- 
ΧίίνΓΐα, ότι η αποζημωση των οικοπεοικων εν.ταιεων 
έχουν* ρυμοτομήσει ν.αι των επικείμενων τους όπως οημ,·- 

,,ίων «Α ” ί^Γβ^’κ^ΜΙΜΙ 

ϊΓΓΓίΑ» ί^-^5 '40187/ 
20.9 84 για συνολικό ποσο 74.400 οραχμων. 

Η παρακατάθεση τη; παραπάνω ασοζηυίωσης έγινε ·*4 

Καραγιάννη ΑνΒρέα, Καραγιαννη Πιπινας, ΚαραγιαΛη 
ρη, Καραγιάννη Αναστασίου, ν.αι θα κατα-ληθει ,μο' ♦ 
Βρόιω-α ττου ία αναγνωριστούν δικαιούχοι μι αττο?ατη που 
Μονομελούς ΙΙρωτοΒ'ιν.είου Αθηνών. 

Η παρούσα -απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 1984 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Τμήμα τάρχη; 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΑΣΚΛΛΛΚΙΙΣ 

(19) 

Ανακοίνωση παρακαταθεσεως αποζημιωσεως, 

λόγω προσκυρώσει»;. 

Ανακοινώνεται ότι με την 134/1901 πράξη τροποποιή¬ 
σω; και αναλογισμού αποζημιώσει»; λόγω ρυμοτομίας οικο- 

πέΒου (κειμένου εις (πρώην) Αγία Βαρδαρα (Παλ. Φαλη- 
\ .... . Ανί..... ..... Γ γ α .μ τ-ωνιν Αινινης ν.αι 

θηκε προσκυρωτεο τεμάχιο οικοπεοου 
τραγωνικών 79 κρ-.θέν μη άρτιο της Δήμητρας χήρας 1. 
Τοτόμη, το γένος Σπηλιώτη στο παρακείμενο οικοπείο ιδιο¬ 
κτησίας (πρώην κληρονόμων Γεράσιμου Γαλιατια.ου) και 
τίτ Κωνσταντίνου και Κλειώς Βεννη, καταβαλλόμενης της 
σχετικής αποζημιώσει»;. κυρωθείσης. της ανωτέρω πρα-εω; 
(134/61) με την Ε. 23280/61 απόφαση του Υπουργείου 
Συγκοινωνιών και Δ.Ε. (Υπηρεσία Οικισμού). Εκδοθηκε η 

211/1963 απόφαση του Προέδρου των εν Αθηναις Πρω¬ 
τοδικών που καθόρισε την τιμή μονάδας αποζημιώστε»;, κα- 

. ταστάσης δε τελεσιδίκου της αποφάσεω; αυτής κατατέθηκε 
(κατόπιν και της υποβολής στην Οικονομική Εφορία Ν Κε- 
σαλαίου Πειραιώς Δηλώσεως Φ.Μ.Α.) στο Ταμείο Παρα- 
καταθτκών και Δανείων με το 738035/1984 γραμμάτιο 
συστάσεως παρακαταθήκης ποσό δραχμών 11.060 (το οποίο 
διέτασσε η ανωτέρω απόφαση) υπέρ της δικαιούχου Δήμη¬ 
τρα; χήρας Γεωργίου Τοτόμη, το γένος Σπηλιώτη αποοοτεο 
σ’ αυτή," χωρίς κανόναν όρο. 

■ Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 1984. · 

Ο Δικηγόρος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΝΙ1Σ 

(Αριθ. διπλ. 2999834/84 του Δημ. Ταμ. Γεν. Εσ. Αθην.) 

. · (20) 

Ειδοποίηση για τη γενόμενη κατάθεση χρηματικού ποσού 
προς αποζημίωση απαλλοπρι-ωθεντος ακίνητου στην Α- 

ήν 2Γ· , 
1. Οι Α) α. Βασίλειος Ιωάννου Ιωαννου, β) Βασιλική συζ. 

Βασιλείου Ιωάννα, γ) Κατίνα χα Ιωάννου Ιωάννου και β) Β) 
α. Αναστασία συζ. Αθανασίου Τίγκα, β) Αθανάσιος Πέτρου 
Τίν/.ας γ) Αναστάσιος Δημ. Λιάπης. κάτοικοι ολοι Αθη- 
νασ με τα 593917/7.7 80 και 693732/12.9.80 γραμμά¬ 

τια* συστάσεως παρακαταθήκης του (Τ.Π. και Δ.) Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων, κατάθεσαν σ οτυτο σαν απο- 
ζηαίωση, αποδοτέα στους αναγ-ίωρισθησομένας, με οικαστι- 

κή" απόφαση, δικαιούχος, το ποσό των εξακοσιων είκοσι 
χιλιάδων (620.000) δραχμών οι πρώτοι (Α) και το^ ..οσο 
των επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων (780.000) δραχμών οι 

£&/>τΐροι (Β)· „ . . , 
Τα γραινμάτια αυτά κατατέθηκαν στο Συμβολαιογράφο 

Αθηνών Αχιλλέα Τσοστέκη, ο οποίος συνέταξε αντίστοιχα 
τις 10409/80 και 10481/80 πράξεις καταθέσεως, που κοι¬ 
νοποιήθηκαν στους εικαζόμενους δικαιούχους αποζτ/μιωσεω;: 

α) Σταύρο Αημ. Τσιτσώνη, β) Βασιλική σύζ. Κων. Λιδωρικη, 
γ) Ε).πινίκη ή Νίκη σύζ. Ιωάννου Ζαφειριού, δ) Μαργαρί¬ 
τα σύζ. Χρ. Παπαπέτρου, ε) Πέτρο Παπαπετρου, στ) 
Έλλη σύζ. Γεωργίου Φραγκίσκου, ζΐ Αναστασία θυγ. Ανασ 
Παπαπέτρου, η), Πέτρο Δημ. Δημητριαπη. θ) Δημητριο 
Πέ-*ου Δταττρ-άδτ, και ι) Αναστάσιο Πέτρου Δηχητρια- 

5η” 'και ^συντ^/θη/.αν «: 16008. 10746,16728, 16736, 
16315 16835, 16355, 16785, 16776. 16755 του έτους 
1989 αποδεικτικά επιδόσεως του Δικαστικού επιμελητή Α¬ 

θηνών Θεοδόση Κασιμίδη. ( , 
2. Η αποζηιίωση αυτή αφορά προσκύρωση οικοπεδικης 

εκτάσεως (που ανήκει στους προαναφερθεντες δικαιούχου; 

της απί-ζημιώσεως ή και σε οποιοδηποτε άλλο τρίτο) και 
δη μ2 31 στην ιδιοκτησία των πρωτων (Α) (Βασ. Ιωαννου, 
Βασιλικής Ιωάννου. Κατίνας Ι-ωάννου) και μ2 39 στην ιδι¬ 
οκτησία των δευτέρων (Β) (Αναστασίας Τιγκα, Αθανασίου 
Τπτ/.α, Αναστασίου Λιάπη) και που ευρίσκεται στη θέση 
Αμπελόκηποι της κτηματικής περιφέρεια; του Δήμου Ανητ- 
ναίων, μεταξύ των οδών Λακωνίας—Δουκ. Πλακεντιας και^ 

Βελεστίνου. ■ 
3. Η προσκύρωση έγινε με την 60/77 πραςη προσκυ. ω- 

σεως /υόγω ρ·υζχοτομ!ας υπηρεσίας Πολεοδομία; Αθηνών, η 
οποία κυρώθηκε με, την 65379/2332/15.12.78 απόφαση 

του Νοαάοχη Αττικής. _Γ . , 
4 Εξ άλλου με την 421/89 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών, καθορίσθηκε προσωρινή τ-·μη, μο- 

νάδας αποζτμιώσεως του πιο πάνω ακινήτου ποσό των είκοσι 
χιλιάδων (20.000) δραχμών κατά τετραγωνικό μέτρο. 

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου .1984 , 

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΜΠΟΓΕΑΣ - 

(Αριθ διπλί 2812629/84. του Α' Δημ. Ταμείου Αθηνών 
' ’ . - ■_η τνηηΓΟλι(>ΠΚ 


