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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Λ θ Η Ν Λ 

'β ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1084 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΑΡΙΘΜΟΙ: ΦΥΛΛΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης για την επέκταση 
τον χώρον όπον 3α ανεγερ3'εί το διία/.τηριακό συγκρό¬ 
τημα ίίεριστερίον. ... ... .. ... ... 1 

Βεβαίωση αντεδίκαιης ανάκληση; της απαλλοτρίωσης πον 
κηρύχ3ηκε με την λ. 15558/3170/15.10.1981 κοινή 
νπονργική απόφαση (ΦΕΚ 581/|16.10.81 τ. Δ') για αρ¬ 
χαιολογικούς σκοπού; στη;· Πάτρα.2 

Απαλλοτρίωση εκτάσεως ιδιοκτησίας Φωτίον Δ. Κοκαλά- 
Γ/.η στην Κοινότητα Καλλιθέας Ν. Αιτωλ/νίας.3 

Κήρνςη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης τμημάτων ιδιοκτη- 
σιών για τη διαπλάτννση αγροτικού -τρόμον πον σννϊέει 
οικόπεδο ιδιοκτησίας Ο. ΕΚ. με το κεντρικό οδικό 2ί- 
κτνο, στο Ν. Λευκάδας. ...4 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση /.σημάτων για τη διαπλάτνν- 
ση της επαρχιακής οδού αρι·5. 23, στο Ν. Χανίων. ... 5 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση αγροτικής έκτασης στην πί- 

ΑΝΑΚβΙΝΟΙΚΙΙ 

Ανακοίνωση παρακατάθεσης αποζημίωσης για αναγκαστι¬ 
κή απαλλοτρίωση ακινήτων : στην ίΚοινότητά Μεταξά- 
2ων Ν’.. Έβρον για την. επέκταση Κοινοτικού Γνμνα- 
στηρίον., .... .... η 

Ειδοποίηση για την παρακατάθεση αποζημίωσε ως από α;α- 
γκαστική απαλλοτρίωση στο Ν. Φωκίδας. .... 8 

Ειδοποίηση για την παρακατάθεση αποζημίώσεως από ανα¬ 
γκαστική απαλλοτρίωση στο /Ν. Φωκίδας. 9 

Ειϊοποίηση για την παρακατάθεση αποζημίώσεως."από ανα¬ 
γκαστική απαλλοτρίωση στο Ν. Φωκίίας. ........ 10 

Ε'ϊοποίηση παρακατάθεση; από τη ΔΕΗ. αποζημίωσης 
για αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων στο Νομό 
Αρκαδίας, για την επέκταση ϊντ. εξώτερ. απόθεσης ■ 
Ορνχείον Χωρεμίον (κτηματ. αρι-3. 52).11 

Ειδοποίηση παρακατάθεση; από τη Δ1ΕΙΙ αποζημίωσης 
για αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων στο Νομό 
Αρκαϊίας Λιγ;. Μεγαλοπόλεως. Επέκταση χώρον, εκ¬ 
σκαφής Ορνχείον Χωρεμίον (κτηματ. αρι3. 3).12 

Ειδοποίηση παρακατάθεση; από τη ΔΕΗ αποζημίωση; 

για αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων στο Νομό 
Κεφαλλονιάς. Υ/Σ 150 ΚΥ/ΜΤ Αργοστολιού.13 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Χαρακτηρισμός τον οικισμού /Νεοκάστρον (Νανπα/.τίας ως 
δνσπρόσιτον και απομακρυσμένου.14 

Αναγνώριση ιδιωτικής παρόϊον, ανώννμης, ότι νπάρχει 
πριν απο το έτος 1923 στη Σκιά3ο Ν. Μαγνησίας. . .15 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Ανακοίνωση παρακατάθεσης αποζημίωσης ρνμοτομονμενων 
οικοπεϊοτεμαχίων τον Σχεδίου Πόλεως Κομοτηνής Ν. 
Ροδόπης. ..10 

Ειδοποίησες της γενομένης παρακατα-5έσεως αποζημιώ¬ 

νω; λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ακινήτον εις 
Ξηροπόταμον — Δράμα;.17 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Α?:3. Π. 6939/2234 (1) 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης για τη; επέκταση ,τίν 
χώρον οπον 3α ανεγερ3εί το ϊιϊακτηριακό σνγκότημα Γ1 ε- 
ριστερίον. 

ΟΙ ΤΠΟΓΡΠΟΙ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΙΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη; 

1·( ^οιαταςεις τον Ν. Δ/τος 797/1971 «περί αναγ/.α- - 
στι/.ων απαλλοτριώσεων» σε συνδυασμό με .τις διατάξεις τον 
Β. Δ’^τος^139/1971 «περί,της αρμοδιότητας των νομαρχών 
προς κηρνξιν αναγκαστικών τινων. απαλλοτριώσεων». 

2. Τις διατάξεις τον άρ3ρον 17 τον Α.Ν. 627/1968 «περί 
Οργανισμόν Σχολικών-Κτιρίων» σε σννϊνασμό με τις διατά¬ 
ξει; τον Ν. 513/1976. τ . . 
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3. Το από 17.4.1984 απόσπασμα πρακτικού από τη συνε¬ 
δρίαση με αριθ. 1455 του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργα- 
νΐσμού Σχολικών Κτιρίων. 

4. Το ατό 3.4. 1979 πρακτικό καταλληλότητα; της 7ταλ- 
λοτρι-ούμενης έκτασης, του καταρτίστηκε ατό την κατά νόμο 
Επιτροπή. 

5. Την κοινή ατόραση του Πρωθυπουργού κα> ίου Υπου:- 
γ:ύ Οικονομικών μ: αριθ. Υ.80/21.0.1984 (ΦΒΚ 413/21.0. 
1984 τ. Β'), σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων ττον Υρυ- 
τουργό Οικονομικών Δημοσθένη Δημοσθενόπουλο, ατορασί- 
ζουμε; 

Κηρύσσουμε την ανεπγ/.αστική απαλλοτρίωση, για λόγους 
δημόσιας ωρίΐλειας και ειδικότερα για την επέκταση του χώ¬ 
ρου όπου θα ανεγερθεί π; διδακτή: ιακό συγκρότημα 11 ερι- 
στερίου, έκτασης συνολικού εμβαδού 8.750,70 Μ2 του βρίσκε¬ 
ται στην περιοχή Νέας Ζωής Περιστεριού Ν. Αττικής, μετα¬ 
ξύ των Οδών Μιχαλακοτούλου, Αγ. Τριίδος και Πλουτάρ- 
χ:ν και ραίνεται με κλίμακα 1:200 και με τα στοιχεία Θ — 
Κ — Λ — Ζ — Η — Θ στο ατό Οκτωβρίου 1979 και με 
αριθμό 255 κτηαατολογικό διάγραμμα — τίνακα το οποίο 
έχει συνταχθεί ατό τους Τοπογράρους Μηχανικούς Γεώργιο 
ΙΫωστούρο και Δημήτριο Τουρή και έχει θεωρήσει για το α¬ 
κριβός αντίγραφο ο Δ. Τουρής. 

Στην έκ,τασηι του ,απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώματα 
κυριότητας οι: 1). Άγγελος Δεγ7.ερης του Σπυρίδωνα και 2) 
Αντώνιος Δεγλερη; του Σπυρίδωνα. 

Η αταλλοτρίωση κηρύσσεται υτέρ και με δαπάνη του Ορ¬ 
γανισμού Σχολικών Κτιρίων. 

II απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

Αθήνα, 10 Οκτω,βρίου 1984 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

Ε6Ν. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΓΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΑΠΟΧΤ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΧ ΔΗΜ. ΔΗΜΟΧΘΕΝΟΠΟΥΛΟΧ 

■ανέρχεται σε 27,01) τιου ραίνεται με τα στοιχεία Ε-— Ζ--Γ 
—Δ—.Ε στο με κλίμακα 1:100 με αριθμό 1443 κτημα- 
τολογικό (διάγραμμα—τίνακα του Ν. Βλάχου, θεωρημένο 
ατό το Διευθυντή Α’τοτυτώσεων και Συντηρτήσεως Κτιρίων 
του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 
Μ. Γιαννουλάκη στις 7.10.71, γιατί δε σαντελέσθηκε μέσα 
στην προθεσμία· του τροόλέτει ο νόμος. 

Η τράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

Αθήνα, ΊΟ Οκτωβρίου 1984 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΔΗΜ. ΔΗΜΟΧΘΕΝΟΠΟΥΛΟΧ Α. . Μ. (ΜΕΛΙΝΑ) ΜΕΡΚΟΥΡΗ 

Αριθ. 47 (3) 

Απαλλοτρίωσή εκτασεως ιδιοκτησίας Φωτίου Κοκαλάκη 
στην Κοινότητα Καλλιθέας Αιτωλ/νίας. 

,0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΡΙΧί^ΝΙΔΟΣ 

Με τη 47/1984 ατόραση του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Καλλιθέας Τριχωνίδες, του εκδόθηκε σύμφωνα με τ-ς δια¬ 
τάξεις των άρθρων 202 και 203 του Ν. 1005/80 (Δ.Κ.Κ.) 

και του επικυρώθηκε με την ΕΣ. 23775/1984 απόρατη του 
Νομάρχη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, απορασίστηκε η απαλ¬ 

λοτρίωση εκτάσεως 500,04 μ2 ιδιοκτησίας Φωτίου Δ Κο¬ 

καλάκη για λογους δτχχοσίας ωφέλειας κατασκευής Κοινο¬ 
τικής πλατείας και Κοινοτικού καταστήματος. 

Ο Πρόεδρος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. Π ΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Α?ιθ. Τ.Τ. οίκ. 2092/Φ.1.9 (4) 

Α?ιθ. II. 7049/2250 . (2) 

Βεβαίωση αυτοδίκαιης ανάκλησης της απαλλοτρίωσης που 
κηρύχθηκε με την Λ. 15558/3170/15.10.81 κοινή υπουρ¬ 
γική απόρατη (ΦΕΚ 581/16.10.81 τ. Δ'), για αρχαιο¬ 
λογικούς σκοπούς στην Πάτρα. 

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης τμημάτων ιδιοκτη¬ 

σιών για τη δ:απλ|άτυνση αγροτικού δρόμου που συνδέει 
οικόπεδο ιδιοκτησίας Ο.Ε.Κ. με ·το κεντρικό οδικό δίκ.υό, 
στο Ν. Λευκάδας. - - 

"Ο ιΝΟΜΛΡΧΙΙΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

; Έχοντας υπόψη: 

ί · Τες διατάξεις των παραγράφων I και 4 του άρθρου II 
του Ν.Δ. 797/71 «περί αναγκαπτικών απαλλοτριώσεων». 

2., Την Α. 15558/3170/15.10.81 (ΦΕΚ 581/10.10.81 
τ. Δ') κοινή απόρασή μας «περί αναγκαστικής απαλλοτριώ- 
σεως ακινήτου στην Πάτρα, οδός Κανάρη ν.αι Βλάχου, για 
αρχαιολογικούς σκοπούς». ’ 

3. Την κοινή απόρατη του 11ρωθΟπουργού και τ</υ Υπουρ¬ 
γού Οικονομικών 0.192/99/28.3.84 (ΦΕΚ 195/28.3.1984 
τ. Β'), σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υρυπουρ 
γούς Οικονομικών, .βεβαιώνουμε: 

Ότι η απαλλοτρίωση που κηρύχόηκε με την Α.15558/ 
31(0/15.10.81 (ΦΕΚ ο81/·10.10.81'τ. 'Δ') κοινή υπουργι¬ 
κή ατόραση- για τη διατήρηση ορατού, του τμήματος του αψι¬ 
δωτού κτιρίου Ρωμαϊκής εποχής,στην οδό Κανάρη κα< I. 

Βλάχου .3 στην Πάτρα, ανακλήθηκε αυτοδικαίως για ο7υό-' 
κληρη την έκτατ-η τουί ακινήτου (υπογείου ί χώρου. -'εμβαδού 
138,74 μ2, ·επ{ το-υ. οποίου αντιστοιχούν ποσοστά συνιδιοκτη- 
σίας 107%, η δε α.μ μετοχή το-υ σε α2 επί του οικοπέδαυ 

1. Τις διατάξεις του Ν· 3200/55 «περί διοικητικής απο- 
κεντρώσεως», ότως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

2· Τις διατάσεις του Ν.Δ.’797/71 «περί αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων». . 

3. Τις διατάξεις του Β.Δ. 139/71 «περί αρμοδιότητυ, 
των Νομαρχών προς κήρυξιν αναγκαστικών τινων απαλλο¬ 
τριώσεων». 

4. Το από Ιουλίου 1982-κτηματολογικό -διάγραμμα κ·»« 
κτηματολογικό πίνακα όπου ραίνονται :τα ακίνητα που ατα*'- 
λοτριωνονται όπως συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 
ΤΥ/ΟΕΚ. . .. ... 

5. Το 36/1982 (θέμα 52ο) πρακτικό τού Δ.Σ. του ΟΕΚ 
με το οποίο εγ/.ρίνεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση των 
τμημάτων γης όπως αυτά ραίνονται στο από Ιούλιο 1982 
τοπογραρικό διά/ραμμα του τοπογράφου Μηχανικού Ο.Ε.Κ. 
Σπόρου Δελαπόρτα. ; 

6. Το Ε.'15820/3301/10.12.1982 έγγραρρ. του Υπουρ¬ 
γείου Οικονομικών. : · ’ · ; - V 

7. Το 50094/24.1.83 έγγραφο, του-Υπουργείου Εργασίας, 
αποφασίζουμε:.μ ·. 

Κηρύσσομε αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτουν συνολι¬ 

κής έκτασης 1.091,50 μ2 για τη διαπλάτυνση αγροτικού 
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δρόμοι που συνδέει οικόπεδο ιδιοκτησίας Ο.Ε.Κ. μ» κεντρι- 
•/.ό ο:γ/λ δίκτυο όπως φαίνεται στο από Ιούλιο 1982 κτη- 
ματολογικΰ πίνακα και κτηματολογικό διάγραμμα του Τοπ. 
Μητ/ανικου Ο.Ε.Κ. Σπόρου Δελα πόρτα θεωρημένο υπό το 
Δ/ντή ΤΥ/ΟΕΚ Σταύρο Σαραντόπούλο. 

II απαλλοτρίωση αυτή κηρύσσεται υπέρ του Αυτόνομου 
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και εις βάρος των πιστώ¬ 
σεων αυτού. 

Στην έκταση που απαν.οτριώνετα: προβάλλουν δικαίωμα- 
τα κυριότητας οι Φέτσης Βασίλειος, Γιαννούλα σύζυγος Γε¬ 
ράσιμου Σταμματελου. Μικρώνης Φίλιππος κλπ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της .Κυ- 

δέρνησης. 

Λευκάδα, 9 Οκτωβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
- Π. ΣΚΑΛΤΣΑΣ 

Αριθ. 16^09 (5) 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση κτημάτων για τη διαπλάτυνση 
της επαρχιακής οδού αριθμός 28 στο Ν. Χανιών. 

Ο ,ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 797/71 «περί αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β.Δ. 
139/71 «περί της αρμοδιότητες των Νομαρχών προς κήρυ¬ 
ξη αναγκαστικών τινών απαλλοτριώσεων». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του από 25.11.1929 
Δ/τος «περί κωδϊκοποιήσεως των περί κατασκευής και συ- 
ντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων». 

3. Το με αριθμό 3051/3188/7.9.1984 έγγραφο του Νο¬ 
μαρχιακού Ταμείου Χανιών, περί κηρύξεως ως αναγκαστι¬ 
κής της αναφερόμενης στο θέμα απαλλοτρίωσης, αποφασί¬ 

ζω: 

■ Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους 
δημόσιας ωφέλειας και συγκεκριμένα για τη διαπλάτυνση 
της επαρχιακής οδού αριθμός 23, από το χωριό Νέα Ροΰ- 
ματα μέχρι της συμβολής της αριθμός 27 επαρχιακής οδού, 
διάφορα κτήματα συνολικής έκτασης Μ2 4.395 με τα επι- 
κείμενά της, όπως φαίνονται και ορίζονται στο από 23.12. 
1983 κτηματολογικά διάγραμμα και το σχετικό κτηματολο- 
γικό .πίνακα ΐτου μηχανικού Σταμάτη Λύκου. Στα απαλλο- 
τριούμενα κτήματα προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι: 

α) Παναγιώτης Μουστεράκης του Εμμαν., β) Ιωάννης 
Μπουλταδάκης του Εμμαν., γ) Εμμανουήλ Μανωλιουδάκης 
του Σπυρίδωνα κλπ. . 

II απαλλοτρίωση αυτή κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου με 
δαπάνη των Δημοσίων Επενδύσεων. 

II απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Ινυ- 
δερνήσεως. ■ ■ 

Χανιά, 11 Οκτωβρίου 1984 

• Ο Νομάρχης.- . - - - 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ .... . .. 

ιθ. 15914 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση αγροτικής έκτασης στην πε¬ 
ριοχή Π έι - Αλιβέρι Δοκού Χαλκίδος για την επέκταση 
του χώρου του υπό ίδρυση Δημοτικού Νεκροταφείου της 
πόλης υπέρ τού Δήμου -και με δαπάνες του. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο. Χ,αλκιδέων, έχοντας υπόψη- τις 
διατάξεις των άρθρων- 23;~·95,' 202: και 203 του Νόμου 

1065/1980 «περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα», τις διατάξεις του Ν.Δ. 797/1971 «περί αναγκα¬ 
στικών απαλλοτριώσεων» τις διατάξεις του άρθρου 82 πα- 
ραγρ. 3 του Νόμου 1416/1984 τις διατάξεις του Α.Ν. 
582. περί Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων και το 
II.Δ. 1128/1980 (ΦΕΚ 284/1980 τεύχος Α') περί καθο¬ 
ρισμού αποστάσεων για την ίδρυση Κοιμητηρίων, κήρυξε με 
την με αριθμό 15/84 απόφασή του απαλλοτριωτέα αγροτική 
έκταση συνολικής έκτασης 32.476 τ.μ. στην περιοχή Πει - 
Αλιβέρι Δοκού όπως αυτή περιγράφετε: στο από Ιανουάριο 
1984 τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε ο Πολιτικός 
Μηχανικός του Δήμου Γιάννης Ορφανάκος, νομίμως θεωρη¬ 
μένο από το,· Προϊστάμενο της Τεχνικής Τπηρεσίας του 
Δήμου Χαλκιδέων Κων/νο Γαλάνη. Η κήρυξη της απαλ¬ 
λοτρίωσης γίνεται για λόγους δημοσίας ωφελείας ήτοι για 
την επέκταση του χώρου του υπό ίδρυση νεκροταφείου της 
πόλης στην περιοχή αυτή σύμφωνα με τα όσα αναφέροντα: 
αναλυτικά στην παραπάνω απόφαση υπέρ του Δήμου Χαλκι- 
δέων και με δαπάνες του και σε βάρος των φερομένων ως 
ιδιοκτητών Ειρήνης Κων. Τσότσου, Μαρίας Αναστ. Τσότσου, 
Δήμητρας Αναστ. Τσότσου, Καλλιόπης Αναστ. Τσότσου, Δέ¬ 
σποινας Αναστ. Τσότσου και Ειρήνης χας Γεωργίου Τσότσου. 

Η αποζημίωση θα καταβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του [Νόμου 797/1971, περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. 

Η παραπάνω απόφαση του Δ.Σ. Χαλκιδέων, επικυρώθηκε 
με την με αριθ. 16439/5.10.84 απόφαση . του Νουάρχη 
Εύβοιας. * 

Χαλκίδα, 23 Οκτωβρίου 1984 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΣΠΑΝΟΣ 

ΛΝΑΚΟΙΝηΧΕΙΧ 

Αριθ. ΑΓ/Κ 49/10 (.7) 

Ανακοίνωση παρακατάθεσης αποζημίωσης για αναγκαστική 
απαλλοτρίωση ακινήτων στην Κοινότητα Μεταξάδων Ν. 
Έβρου για την επέκταση Κοινοτικού Γυμναστηρίου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις τυν άρθρων 7 και 8 του Ν.Δ. 
797/71 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, πληροφορού¬ 
με όλους όσους: 

α) Έχουν δικαίωμα κυριότητες; ή άλλα εμπράγματα δι¬ 
καιώματα, στα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά 
με την απόφασή μας Α10337/5.Ι0.1982 (ΦΕΚ 576/3.12. 
1982 τ. Δ') για την επέκταση Κοινοτικού Γυμναστηρίου, 
υπέρ της Κοινότητας Μεταξάδων. 

β) Έχουν .εγγράψει υποθήκη, ή έχουν επιβάλει κατάσχε¬ 
ση ή με οποιοδήποτε τρόπο διεκδϊκούν τα απαλλοτριωθέντα 
ακίνητα, ότι η αποζημίωση που καθόρισε το Μονομελές 
Πρωτοδικείο Εβρου, με την 83/1984 απόφασή του, για τα 
ακίνητα που εμφαίνονται στο από 30.5.1983 κτηματολογικά 
διάγραμμα και κτηματολογικό πίνακα που ,συνέταξε ο τοπο¬ 
γράφος μηχανικός της ΤΥΔΚ (Νικόλαος Νέστορας και θε¬ 
ωρήθηκε από τον Προϊστάμενο -τής ΤΥΔΚ και τον Προ¬ 

ϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, έχει κατατεθεί 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και έχουν εκδο- 
θεί τα 6604/5.9.1984, 6605/5.9.84, 6606/5.9.84, 6608/ 
5.9.84, 6609/5.9.84, 6610/5.9.84Γ 6611/5.9.84, 6612/ 

5.9.84, 6613/5.9.84,- 6614/5.9.84, 6615/5,9.84, 6607/ 
5.9.84, γραμμάτια. συστάσεως παρακαταθήκης .για 834.200 

(οκτακόσιες τριάντα-τέσσερις χιλιάδες, διακόσιες δραχμές). 

Η ανωτέρω αποζημίωση .είναι αποδοτέα, στους: ■ · - - 

Τσομπάνούδη, συζ.; Μιχαήλ (για 9.200 
’ 3?χ0'·. ■ . ν¬ 

' 5) Δάφνη Πολυζούδη, συζ.'Πάνάγι'ώτη(γιά 25.000 δρχ.). 
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γ) Ζωή Βαφείδου, συζ. Α*3ανασίου (για 25.000 δρχ.). 

2) Αναστάσιο Αναγνώστόπουλο του Δηκητρίου (για 
41.000 2ρχ.). 

ε) Χρηστό Π απαντωνούδ'η του Δημητρίου (για 120.500 

2?·/.·)· 
στ) Χρηστό Δαδούδη του ΙΊασχάλη (για 50.000 ορχ.). 
ζ) Αθανάσιο ΓΙ απαντωνο.'δη του Δημ. (για 120.000 

2?Ζ·)· 
η) Ζήση Π απαντωνούδη του Δημητρίου (για 10,000 

2?Ζ·). 
-3) Χρηστός Παπαντωνούδης του Κων/νου (για 300.000 

2ΡΖ·)· 
:) Αικατερίνη Π ιπερούοη του Δημητρίου (για 37.500 

ίρχ·). . . , _ 
ια) Χρηστό IIαπαντωνούδη του Δημητρ. (για 75.000 

ιβ) Αθανάσιο Καλαϊτζή του Χρήστου (για 15.000 δρχ.ι. 

II ανακοίνωση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αλεξανδρούπολη, 4 Οκτωβρίου 1984 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 
Ο Διευθυντής 

ΝΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Αρι·3. Τ.Υ. 5337 (8) 

Ειδοποίηση για την παρακατάθεση αποζημιώσεώς από ανα¬ 
γκαστική απαλλοτρίωση στο Ν. Φωκίδας. 

Ο (ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΩΚΊΔΑΣ 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των ά?·3ρων 7 και 8 του 
Ν-Δ. 797/1971 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», 
πληροφορούμε όλους όσους: 

α) Έχουν δικαιώματα κυριότητας ή άλλα εμπράγματα 
δικαιώματα στα ακίνητα που απαλλοτρ ιώ-5ηκαν με την 
Τ.Υ. 9060/19.12.79 απόφαση του Νομάρχη Φωκίδας (ΦΕΚ 
112/Δ'/15.2.80), για την κατασκευή του συνθετηρίου πεή- 
ματος Φράγμα Μιύρ7ου — Κόκκινο — Διακόπι με την οδό 
Διακοπίου — Καλλίου — Λιδορικ'ίου. 

β) Έχουν εγγράψει υποόήκη ή έχουν επιβάλει κατάσχεση 
ή με οποιοδήποτε τρόπο διεκϊικοόν τα απαλλοτριω-3έντα ακί- 
νηΐτα, ότι η αποζημίωση που καθόρισε, το Εφετείο Αόηνών 
με την απόφασή του 3855/84 για όλα τα ακίνητα και τα 
υπερικείμενα αυτών, που ειμφαίνονται στο από 14.5.1980 κτη- 

ματολογικό διάγραμμα και το σχετικό κτηματολογικό πίνα¬ 
κα που συνέταξε ο μηχανικός Διονύσιος Γαλανόπουλος Τοπ. 
Μηχ/κός και -λεώρησε η αρμόδια υπηρεσία ίου Υπουργείου 
Δημ. Έργων, έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθη¬ 
κών και Δανείων και έχει εκδο-3'εί το 7695/20.9.84 γρ αμ- 

μάτιο συστάίεως παρακαταθήκης για εβδομήντα οκτώ χι¬ 
λιάδες πεντακόσιες εξήντα (78.500) δραχμές. 

2. II αποζημίωση αυτή είναι αποϊοτέα στους δικαιούχους 
που -3α αναγνωρισλούν σύμφωνα με το νόμο.' 
Η παρούσα ανακοίνωση να. δημοσιευτεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Άμφισσα, 10 Οκτωβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
. ΜΙΧ. (ΗΑΙΛίΚΑΝΔΗΣ 

Αρι3. Τ.Υ. 5336 \ · ' (9) 

Ειδοποίηση για την παρακατάθεση αποζημιώσεώς από ανα- 
ί·Λί’. -'; γκαστική απαλλοτρίωση στο Ν. Φωκίδας. : · Γ' * 

·'* ' :: Ο ΝΟλΙΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ / . 

- - ,1 Σύμφωνα μ» τις .διατάξεις των άρ4ρων7 και 8 του 
Ν'.Δ: 797/1971· «περί .αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», 
πληροφορούμε όλου; όσους; 

α) Έχουν δικαιώματα .κυριότητας ή άλλα εμπράγματε 
δικαιώματα στα ακίνητα που απαλλοτριώληκαν με την 
Τ.Υ.195/16.2.1981 απόφαση του Νομάρχη Φωκίδας (ΦΕΚ 
103/Α'/,10.3.81) για την κατασκευή του έργου «Διευθέ¬ 
τηση χειμάρου Υλαίλου στην περιοχή Άμφισσας Νομού 
Φωκίδας. 

β) Έχουν εγγράψει <υπο3ήκη ή έχουν επιβάλει κατάσχεση 
ή με οποιοδήποτε τρόπο διεκδίκούν τα απαλλοτρ ιωλέντα ακί¬ 
νητα, ότι η αποζημίωση που κα-3όρισε το Βφετείο Α3ηνών 
με την απόφασή του 9405/1983 για όλα τα ακίνητα κα: τα 
υπερκείμενα αυτών, που εμφαίνονται στο από 29.5.81 κτη· 
ματύλογικό διάγραμμα κ'αι το σχετικό κτηματολογικό πίνα¬ 
κα που συνέταξε ο μηχανικός Ανάργ. Λεβέντης Τοπ. Μηχ. 
Υ.Δ.Ε. και -3εώρησε η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
'Δημ. Έργων, έχουν κατατε·3εί στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων και έχει εκδοόεί το 9351/27.9.84 γραμμάτιο 
συστάσεως παρακαταθήκης για τρία εκατομμύρια εξακόσιες 
οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι πέντε (3.608.925) δρχ 

2. Η αποζημίωση αυτή είναι αποδοτέα στους δικαιούχους 
που -3α αναγνωριστούν σύμφωνα με το νόμο. 

II παρούσα ανακοίνωση να 2ημοσιεν·3εί στην Ε-φημε?ίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Άμφισσα, 10 Οκτωβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 

ΜΐΙΧ. ΊνΑ|ΛΚΑΝΔΗΣ : 

Α?:·3. Τ.Υ. 5609 . . ■ ■ ' : ' (10) 

Ειδοποίηση για την παρακατάθεση αποζημιώσεώς από ανα¬ 
γκαστική απαλλοτρίωση στο Ν. Φωκίδας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-3,ρων 7 και 8 τσυ 
Ν.Δ. 897/1971 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων»,· πλη¬ 

ροφορούμε όλους όσους: 

α) Έχουν δικαιώματα κυριότητας ή άλλα εμπράγματα 
δικαιώματα στα ακίνητα που απαλλοτριώ-3-ηκαν με την 
Τ.Υ.266/27.1.1981 απόφαση του Νομάρχη Φωκίδας (ΦΕΚ 
91/Δ'/ί3.2.1981), για τη διάνοιξη της οδού Φράγμα Μόρ¬ 

νου Διακόπτου από Χ.θ. 7+600 έως Χ.θ. 12+900. 

Έ^ουν εγγράψει υπο-3ήκη ή έχουν επιβάλει κατάσχεση 
ή μΐε οποιοδήποτε τρόπο δι.εκδικούνι.τα απαλλοτριωδέντα ακί- 
νητα, ότι η αποζημίωση" που καθόρισε το Εφετείο Α-3ηνών 
μ- την απόφασή του 3834//1984 για όλα τα ακίνητα κα: τα 
υπερκειμΐνα αυτών, που εμφαίνονται στο από 6.7.81 κτηαα- 

τολογικό διάγραμμα και το σχετικό κτηματολογικό πίνακα 
που συνέταξε ο μηχανικός Σπόρος Μαλλιώρης ΝοΙμ/κός με 
4ο βα-3μό .και ·3εώρησε η μρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Δημ. Έργων, έχουν κατατεψεί στο,Ταμείο Παρακαταθη¬ 

κών και Δανείων και έχει ,εκδο-3ε! το 7696/26.9.84 γραμ¬ 
μάτιο συστάσεως παρακαταθήκες για (871.020) οκτακόσιες 
-εβδομήντα μία χιλιάδες «ίκοσρ-δραχμές. 

2. Η αποζημίωση αυτή είναι αποδοτέα στους-δικαιούχους 
που -3α αναγνωρισ-3ούν σύμφωνα με το νόμο. 

Η παρούσα ανακοίνωση να ,δημοιιευ3εί ,στην. Εφημερίδα 
της .Κυβερνήσεως.. Λ ' \ '.’ 

-Άμφισορτ, ,10 Οκτωβρίου 1984 : - 

Ο 
,.'-Ρί'Νόμάρχης. V/* .- 

·ΈΜΙΧ. ΚΑΛΚΆΝΔΙΙΣ ./V · 
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Ειδοποίηση παρακατάθεσης από τη ΔΕΗ αποζημίωσης 
αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων στο {Νομό Αρκα- 

δί*ς, γ:α ττ,ν επέκταση δυτ. εξωτερ. απόθεσης Ορυχείου 
λωρεμιο^ (κτηματ. αριθ. 52). 

II ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

™?/ΪΓν5ί ***, τί? ί!3τά-ει? Των άί·5ρων 7 και 8 τον Ν.Δ. 
<ι"£?ι αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», πλητοεο- 

Ρ.ουμε ολους οσοι: 1 * 

α) Έχουν δικαιώματα κυριότητας ή άλλα εμπρά-πατα 
δικαιώματα ή “ 

, β) '%"? *Τ)ΤΡ·Ψ« ®θίήκη ή έχουν επιβάλει κατάσχεση 
η με οποιοδηποτε τρόπο διεκδικοόν τα ακίνητα που βρίσκονται 
στην Κοινότητα θωκνίας του (Νομού Αρκαδίας και έχουν 
απαλλοτριωθεί με τη Β. 2132/3734/14.12.81 (ΦΕΚΔ' 
75/82) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηνα- 

οί*1* Κνεργειας, για σην επέκταση δυτ. εξωτερικής από- 
•υεσης ,Ορυχειαυ Χωρεμίου του Λιγν. ΪΓεγαλΑεως (κτ»αατ 
*Ρ':·3. 52). τα εξής: 

Η αποζημίωση που καθόρισε η 158/83 απόφαση του Μο¬ 
νομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης και η 97/1984 απόφαση 
του Επετείου ΝαυπΟ,ιου για τα παραπάνω ακίνητα και για 
τα συστατικά και παραρτήματά τους, έχει κατατεθεί στο 
Ιαμειο Παρακαταθηκών και Δανείων με το 741374/27.9. 
1984 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης, ποσού δραχαών 

^ς(Γΐ86 302)°" εκί”ν έξ' *λ,ί5ων ^Ρ««ώων 

Τα βΧι'νν* «ιονίζονται στα κτηματολ. δια- 
γρομματα 36576 και 36577/100;ιος 1981 και στον κτταατ. 
πίνακα 36/6-—Κ/Ιούνιος 1981 (σελ. 7_8). 

II παραπάνω αποζημίωση είναι αποδοτέα στους δικαιού¬ 
χους που θα αναγνωρισθούν σύμφωνα με το νόμο. 

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 1984 

Ο Νομικός Σύμβουλος 
Μ. ΔΕΛΟΥΚΑΣ 

Αριθ. 23470 

Ειδοποίηση παρακατάθεσης από τη ΔΕΗ αποζημίωσης γ,α 
αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων1 στο Νομό Λοκα- 

ιας. Λιγν. Μεγαλοπόλεώς. Επέκταση χώρου. Εκσκαφής 
Ορυχείου Χωρεμίου (κτηματ. αριθ. 3). ? ί 

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

«■Ότ/ΪΓ”* 1X5 τΐί Ϊ!ατά“*,ς των άρθρων 7 και 8 τού 'Ν.Δ. 
/97/71 «ιπερι αναγκαστικών απαλλοτριώσεων»; πληροφο¬ 
ρούμε ολους οσοι: , ,·.·.· , . 

α)/«Εχουν ίικαιώματα κυριότητας ή άλλα Εμπράγματα 
δικαιώματα η * - ■ ■ 

./) «ΤΠΤΡ'άψίΐ υποθήκη ή έχουν επιβάλει κατάσχεση 
ή με ο,.ο^. χηπο.ε ,ροπο οιεκδικουν τα ακίνητα «ου βρίσκοντα* 

έχ0ϋν ^αλλοτριωθεί μετηΒ.2118/ 
/ 5/14.12.81 (ΦΙ)Κ Δ 101/82) απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και-Βιομηχανίας και Ενέργειας για· την επέ¬ 
κταση χωρο·^ εκσκαφής του Ορυχείου Χωρεμίου (κίτηκατοτε- 
μαχιο αριθ.. 3)^ τα εξής: ' 

'■ Η. «β^ωση που καθόρισε η. ΐ59/83 'απόφασή ταυ Μο· 
;θμε/,ους Πρωτοδικείου Τρίπολης για τα παραπάνω ακίντ- 

I3™1 γΐϊ £ **. -*?«τήμ*τά:τους, έχει κατα- 
(7® ^:ο Παρακαταθηκών και Δανείων μ4 το 

/ 413 /0/27.9.84 ;·γραμμάτιο' σύστ»σης· παρακαταθήκης· πο- 

:ξ^ν ΟΥ^οντα τριών χιλιάδων* πεντακοσίων πενήντα 
(σα.550).; .· Λ ■>- , · ...·· .,. .. .· , , . 

^ ακίνητα. εικονίζονται στο κτηματ. 'διά^ραμ- 

τ-2/·?Γδ.θ93/ΛΙ“?τ10; 1982 *αι στον *«Ζ“τ. πίνακα 30593/ 
Κ/Μάρτιος 1982 (σελίδα 1η). 

Η παραπανω αποζημίωση είναι αποδοτέα στους δικαιού¬ 
χους που θα αναγνωρισθούν σύμφωνα με το νόμο. 

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 1984 

Ο Νομικός Σύκβουλος 
Μ. ΔΕΛΟΥΚΑΣ 

Αριθ. 23469 (131 

Ειδοποίηση παρακατάθεσης από τη ΔΕΗ αποζημίωσης για 
αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων στο ιΝομό Κεφα/ · 
«νιάς, Υ/Σ 150 Κν/ΜΤ Αργοστολιού. 

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

^ό?ωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν.Δ. 

797/71 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», πληροφο¬ 
ρούμε όλους όσοι: 

α) Εχουν δικαιώματα /κυριότητας ή άλλα εμπράγματα 
δικαιώματα ή 

, ^ Έχουν εγγράψει υποθήκη ή έχουν επιβάλει κατάσχεση 
ή με οπαιοδήποτε τρόπο διεκδικοόν τα ακίνητα που βρίσκονται 
στο Δήεο Αργοστολιού του Νιμου Κεφαλλονιάς και έχουν 
απαλλοτριωθ.ι με τη 2459/29.7.83 (ΦΕΚ Δ' 530/20 ΙΟ. 

!ςη3 Ν^ά?χτ> Κεφαλλονιάς, για την Υ/Σ 
150 Κν/ΜΤ Αργοστολιού, τα εξής: 

II αποζημίωση που καθόρισε η 106/1984 απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλλονιάς για τα παραπάνω 
ακίνητα και για τα συστατικά και παραρτήματά τους, έχει 

7Λη7εβ/ότοβ/Ταμ£!° Παρακαταθηκών και Δανείων με το 
741376/27.9.84 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης,-πο¬ 
σού δραχμών πεντε εκατομμυρίων εκατόν επτά χιλιάδων επτα¬ 
κοσίων (5-107.700). . 

Τα παραπάνω ακίνητα εικονίζονται στο 36947/9.10.81 
(3η αναθ. 14.7.82). 

Η παραπάνω αποζημίωση είναι αποδοτέα στους δικαιού¬ 
χους που θα αναγνωρισθούν σύμφωνα με το νόκο. 

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 1984 

Ο Νομικός Σύμβουλος . ,. 

Μ. ΔΕΛΟΥΚΑΣ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
,ΑΠΟΦΑΙΕΙΧ 

"Αριθ: 4694 
(ΐ4Γ 

Χαρακτηρισμός του οικισμού ΝευκάστρΟυ. Ναυπακτίας ως 
'. δυσπρόσιτου και απομακρυσμένου/ ■ - · 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ· ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - 

ΈχοΛπαις υπόψη: ί 

4· Τις διατάξεις του"Ν." 3200/55 «περί-διοικητικής απσ- 
κεντρωσεως». ·Τ··;·'. .Ά~· ;· - ν>.- τ 

Τις δ/ξεις του οιπο 20.6.55 ΒΑ.' «π«ερί εξαιρέσεως 
νΐτ ~Τ,) "Τ· ί του Ν. 3200/55 αρμοδιότητας:του 
•1 Π.αΈ.»...- ;·.· Ιλ.9! ,ι I ϊ·- 

1. Τις ί./ςεις του Β.Δ. 863/60 «περί διαρθρώσέως τόυ 
1παυργει;ν Συγκοινωνιών και·;Υπ.· Δτ3μ.· ;·Εργων»,Λ όπως ■τού¬ 
το τροποποιήθηκε με το ΒΑ 572/1967». 

-·4. Τις.-δ/ξιιςτου ΝΑ.:'532/70.-«π·ρι" ϊιοικτ^Βότ^ς 'απο- · 
κεντρωσεως». 
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5. Τις δ/ξει; του ΒΑΐ 712/70 όπως τροποπο:ή3ηκε και 
συμπληρώθηκε μετα.Β. Δ/τχ 077/71 και 198/72. 

0. Τη; Λ. 7/10/11/7.10.70 κοινή υπουργική απόφαση 
«παρ: οργανώσει»!; των περ·ιφε:ε:ακών Υπηρεσιών του Υ11. 
Δ.Ε.». . 

7. Την Λ. 9/1—8/9.8.71 κιεινή εγκύκλιο των Πρωθυ¬ 
πουργού, Αντιπροέδρου και Υπουργού των Εσωτερικών «περί 
οργανώσει»; των Νομαρχιών». 

8. Τη;· 24712/1248/21.0.82 κοινή απόφαση -Υπουργών 
Προεδρία; Κυβερνήσει»; και Χ.Ο.Π. 

9. Τη; α?:·3. 40 εγκύκλιο Λ.Π. 24909/5379/12.5.81 
ΥΊΙ. Χ.Ο.Π «περί εξουσιοδοτήσει»; (Νομαρχών και Προί- 
δρων Κενοτήτων γιαεκδοση αδειών οικοδομής». 

10. Την αρι·3.. 128 εγκύκλιο, με αρι·3. πρωτ. Γ47989/ 
13409/30.9.81, κριτήριο περί χαρακτηρισμού οικισμών ως 
δυσπρόσιτων. 

11. Τη σύμφωνη γνωμοδότηση τον Συμβουλίου Χ.Ο.Π. Ν. 

Αιτωλ/νία;, όπως :αυτή διατΛσώίηκιε στο με αρ·.·5. 13/84 
(-7: μα 13ο) πρακτικό αν τού, αποφασίζουμε; 

• Σύμπληρώοόυμε την 745/28.2.82 απόφαση τον Νομάρχη 
Αιτωλ/νί»; ν.α: χαρακτηρίζο-με τη; Κινόσητα Νεοκάστρου 
Ναυηακτία; ως δυσπρόσιτο και απομακρυμένο οικισμό. 

• : '.Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στη; Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως, 

Μεσολόγγι, 8 Οκτωβρίου 1984 

Ο Νοκάρχης 
. ' ΒΑΓ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΆΐΙΑΣ 

Αρι·3.· 3302 (15) 

Περί αναγνωρίσει»; ιδιωτικής παρόδου ανώνυμης ότι υπάρ¬ 
χει πριν από το έτος 1923 στη Σκιά·3ο Ν. Μαγνησίάς. 

’ '1 ■"·■'· ·' Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ (ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Σύμφωνα μβ: 

Τ. Τι; διατάξεις: 

'*) Της παρ„ ’4 του ·ά?·3?ου 20 τ*λ από 17.7.23 Β. Δ/τός 
<π?ερί σχεδίων πόλεων, κωμών καί συνοικισμών του Κράτους 
κα ανεγέρσεως αυτών». 

β) Του 'Ν. 3200/55 «πε;ρί Διοικητικής Αποκεντρώσει»;». 
όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα με 
το 532/70 ΝΑ. 

γ) Του 712/70 'Β. Δ. «περί καθορισμού τον; διατηρού¬ 
μενων υπέρ του Υπουργού Δημοσίων Έργων αρμοδιοτήτων», 
που. εκδό·3ηκε σ’ εκτέλεση του 532/70 |Ν.Δ., όπως αυτά,·τρο¬ 
ποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα. 677/71 και 198/72 
Β. Δ/τα. 

4. Τη 2901/31.8.1984 βεβαίωση του Δήμου Σκιάίου ότι 
η πάροδο; αυτή πιροϋπήρχε του έτους 1923. 

5. Το από Απριλίου 1984 τοπογραφικό διάγρ-αμμα /του 
Τοπογρ. Μηχ/κομ Ινων/νου Φιλάρετου. 

0. Τη 17/10.9.1984 πράπη του Συμβουλίου Χωρ/ξίας, 
Οικισμού κα> Περιβάλλοντος Ν. Μαγνησίας, αποφασίζουμε; 
Α^αγ'ήωρίζουμε ότι η πάράδος ανώνυμη που έχει σχημα¬ 

τιστεί μ» ιδιωτική πρωτοβουλία, προϋπηρχε του από 17.7. 
1923 Ν. Δ/τος μετά την ισχύ του οποίου δεν έγινε "καμιά 
αύξηση του αρχικού κοινόχρηστου χώρου, 

II ανωτέρω πάροδο·; βρίσκεται μάσα στο εγκεκριμένο σχέ¬ 
διο Σκιάόου στο Ό.Τ. 128 κα: περικλείεται .από τις οδού; 
Συμεώνος Γ. ΙΙανώρα και σ;ώνυμους, όπως φαίνεται στο 
από Απρίλιο 1984 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου 
Μηχ/κ:ύ Κων/νου Φ:λαρέτο·γ το ποιο έχε: ύοωρη-λεί από 
την Προϊστ/νη Πολ/μίας ν,α: Πολ/κών Εφαρμογών της 
Νομαρχίας !Μαγνησίας; · * 

Η απόφαση αυτή να.δημοσιευτεί στην Εφημερίδα τη; Κυ- 
βερνήσεως. . . ·. 

Βόλο;, 24 Σεπτεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΓΙΑΝΝΙΙΣ ΠΑΝΟΥΤΓΣΟΣ ' 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

-1923. 

3.1 Τους. αχάλου3α*ς/τίτλους ιδιοκτησία;, στους οποίους 
ανσεφέρετ-ΟΊ η υπόψη πάροδος: 

-λ) .Ί31/28.4.1920 του ·Σ^εβ/φα» Ειρηνοδικείου· Σκ.ιά3ου 
,,Κων/νου Γιαννακάκη. - ... /. ..... ·_. 

β) 263/24.9.1920 του Συμβ/φου Ειρηνοδικείου Σκιάν ου 
,Κων/νου·,Γιαννακάκη. ■·,. , · ,· . . - · , 

•7γ) 959/28.4.1950Γ·' το υ ! Συμ/φου ΣκιάΦου ΐινοφώντος 
Μαργέλου. " .<“’}■■' 1 ;1 :σ ;·. ;·: '· ;·.· 

-ι-τ.ί) '·2177/1.Τ2;80 ·τ:υ συμ/φοϋ Γχιάύου ιΜιχχήλ’ Μ*3η- 
νού. . ;.'.· 

> (ίο) 
Ανακοίνωση παρακατάθεσης αποζημίωσης ρυμοτομουμένων οι- 

κοπεδοτεμαχίων. του Σχεδίου Πόλεως Κομοτηνής ,Ν.. IV 
*όπης.'· , . , ·; ; ·' 

Ανακοινούται προ; πάντα έχοντα ή αξιούντα δικαίωμα κυ- 
ριότήτος επί των προσκυρωίέντων, εις την, «ντός του Ο.Τ. 
479 του σχεδίου πόλεως Κομοτηνής, υπ’ αρι·3. 8 ιδιοκτησίαν 
του Δημητρίου Αθανασίου Γεωργουλιού, κατοίκου Κομοτηνής, 
οικοπεδοτεμαχίων . εμφαινομένων, εις το συνοδεύον τη; υπ’ 

αρι·3. 11/1980 πράξιν τακτοποιήσεως προπ/.υρώσεως και α¬ 
ναλογισμού του Τμήματος Πολεοδομίας και Π.Ε. τη; Νο- 

ν·χ?γίιΧζ Ροδόπης, τοπογραφικέν διάγραμμα α) από τους αρι¬ 
θμούς 35, 33, 34, 35 επιφάνειας 5,30 μ2 της υπ’ αρι-3. 2 
ιδιοκτησίας, β) από του; αριθμούς 35, 34, 36, 35 επιφα- 
φανείας 8,30 μ2 υπ’. αρι·3. 9 ιδιοκτησίας, γ) από τους αριθ¬ 
μούς 33, 30', 30, 32, 33 επιφάνειας 33.12 μ2 της υπ’ 
αριΰ. 7+4+3α+3β ιδιοκτησίας, ως και της -αναλόγιζομέ- 
νης εις βάρος του. κατά το 1/2 αποζτιιιώσεως των ρυμοτο¬ 
μουμένων οικοπεδοτεμαχίων εμφαινομένων α) από τους αρι¬ 
θμούς 51, 52, 57, 58, 51 επιφάνειας 10,70 μ2 της υπ’ αρ-·5. 

6 ιδιοκτησίας και β) από τους αρι*5μού; 53, 54, 55, 56, 53 
επιφάνειας 7,50 μ2 της υπ.’ αρι-5. 10 ιδιοκτησίας, ότι η κα- 
·3ορισ·3ϊίσα, δια της υπ’ αριί. 109/1984 αποφάσεως του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, αποζημίωσις εκ δραχ. 
3.000 ανα' μ* παρακατετέύη εις το Ταμείον Παρχ/.αταίη- 

κων και Δανείων (Γραφείον Κομοτηνής)^ εκδο^έντων προς 
τούτο των υπ’αρ-3. 17748, 17749, 17752, 17750 και 
17751 ·της 1.10.1984 γραμματίων σοστάσεως παρακαταθή¬ 
κη; εκ δραχμών 15.900, 24.900, 79.560, 16.050 και 9.750 
αντιστοιχώ; υπέρ των φερόμένων ιδιοκτητών1 ή παντός ετέ¬ 
ρου αναγνωρισδησομένου δικαιούχου της αποζημιώσει»;. 

Τά ανωτέρω γραμμάτια παρακαταθήκης κατετέ·3ησαν εις 
την συμβολαιογράφον Κομοτηνής Μαρία Γερμανλή Ιωαννί- 
δού επί της οδοί1 Ορφέως αρι-3. 1-συνταχ^είσης της υπ’ ασ:·3. 
5611/2.10.1984 πράξιώς ;της.'·- ·■ ;' ’ - 

' Κομότηνήϊ'5' Οκτωβρίου: 1984... " 

. - - ι ,Λ-.-.;Ο-Πληρεξούσιος .Δικηγόρος -·-..- 

::/ντ~ ,,;ΜΙΜΗΤΡΚ)Σ-Ν,/ΤΣΟΤΚΑΣ 

(Α?. διπλ. Δημ. Ταμ. Δικ. Εισπρ. Α·3. 2337067/18.Τθ:84) 
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Ειϊοαοιησις της γινόμενης ααρακατα-3εσεως ααοζημιώσεως 
λόγω αναγκαστικής αααλλοτριώσεως ακίνητον εις Ξηρο- 
αόταμον — Δράμας. 

Γνωττοαοιειται εις ινάντα ενδιαφερόμενον ότι ίια τον ν.τ’ 
αρι·3. 19410/10.2.1983 γραμματίου σνστάσεως ααρακατα- 
3ηκη·ς κατατε·ί»η εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δά¬ 

νειων (Γραρείον Δράμας) αοσόν δραχμών 172.980 ναίρ 
των^ εικαζόμενων ιδιοκτητών αροσκνρονμένων ιδιοκτησιών 
κατ εφαρμογήν τον σχεδίον αόλεως εαί της οδον Σταδίου 

μεν 
ξιν αροσκνρωσεως ναό στοιχεία 1, 2, 3, 4, 1 3ρχ. 
και β) ναέρ της Χρυσής Αβραμίδον ως' εικαζόμενης ιδιο- 
κτητρια της να’ αρι-3. «2» ιδιοκτησίας εκτάσεως 104.12 μ2 

οριζομένην εις το άνω σχεδιάγραμμα ναό τονς αριόκονς 3, 
4. 5, 0, 3 δρχ. 156.180. 

Αι άνω ιδιοκτησία: ετακτοαοιήύησαν 2ια της να’ αρι·5. 
1/Γ/11980 αράξεις! αροσκνρύσ*ως της Δ/σεως Τ.Τ. Ν. 
Δράμας, η δε οριστικοαοιηόείσα αροτωρινή τιμή μονάδος ω- 

ρίτΰη δια της να’ αρ:·5. 162/1982 ααοφ. τον Μονομ. Πρω¬ 
τοδικείου Δράμας. 

Παρακατα-ίεται τον άνω αοσον είναι ο: Δημήτριος Χαρί- 
ακος τον Βασίλειον και Χρνσή σνζ. Δημητρίον Χαρίσκον, κά¬ 
τοικοι Ξηροαοτάμον — Δράμας. 

3εσεως. 

Εν Δράμα τη 10 Μάρτιον 1983 

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΑίΝΙΑΣ 

(Λριύ. διαλ. Λημοσ. Ταμ. Δικ. Εισαρ. Αθηνών 2336579/ 
15.10.84). 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




