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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Κράτους καί οικοδομής αύτών», όπως τούτο τροποποιημένο 
ϊχχύΐΐ σήμερα καί ειδικότερα τού άρθρου 2 καί 9 αυτού. ” 

2. Τις διατάξεις τού ΰπ’ άριθ. 314/1908 Α.Ν. (ΦΕΙν Α 

3ου Δ.Σ. Πλωμαρίου.ο· 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Περί άνακοινώσεως καί εϊδοποιήσεως -περί τής γινόμενης 
παρακαταθεσεως άποζημιώσεως προσκυρωθεντων· καί ρυ- 
μοτομηθεντων ακινήτων έντός τής πόλεως τού Άγιου 
Νικολάου..3 

Περί άνακοινώσεως καί εϊδοποιήσεως περί τής γενομενης 
παρακαταθέσεως άποζημιώσεως1 προσκυρωθεντων καί 
ρυμοτομηθεντων ακινήτων εντός τής πόλεως τού Αγίου 
Νικολάου. .. ,, „ 4 

4·( Τό ,άπό 24.9.1321 «περί ϊγκρίσεως τού ρυμοτομικού 
σχεδίου πόλε ως Τυρνάίου». ' 

5. Τη 42/1978 απόφαση τού Δ.Σ. Τυρνάόου. 

6. Την 50 (πρακτικό ΙΟ' τής 13.6.1979 .γνωμοδότηση 
τού Νομαρχιακού Συμότυλίου. Δ.Β. ' Νομ. Λαρίσης, άποό.> 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
Α Π 

Άριθ. Οίκ/ΙΊ. 7813 

;Ι> 

(I) 

Περί μερικής τρ.σποποιήτεω; ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως 
Τυρνάβου στην περιοχή σνμόολής τών όδών Γεοργ. /Ο¬ 
λύμπιου — Ν. Εμμανουήλ καί Λαρίσης — Κοζάνης. ' 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ . 

Έχοντας ΰπόψη: 

1. Τις διατάξεις τοΰ άπό 17.7.1923 Ν.Δ. 'ΦΙΰΚ Λ 286/ 
•1923) «περί σχεδίων πόλεων, κωμών καί συνοικισμών τού 

Η απόφαση, αυτή με τό τυπογραφικό διάγραμμα ποό τή 
συνοδεύει, νά δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τής Κυδ'ερνή- 
σεως.' 

Λάρισα, 7 Αύγουστου 1979 

Ό Νομάρχης 
ΚΠΝ. ΓΚΛΕΓΣΟΣ 
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’Λρ’.ί». 'Γ.Δ. 7092 (2) 

Περί έγκρίσεως /.α3ορισμού ύόσεως για τήν ανέγερση τον 
3 ου Δ.Σ. Πλωμαρίου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΣΒΟΤ 

Έχοντας ΰπόψη: 

1. Τις διατάζεις τον Ν. 022/77 «πεοι είσπράξεως υπό 
τον Δημοσία» Ταμείου -/.λ”.». 

2. Τις διατάξεις τού Π.Δ. 910/77 «περί όργανισμοΰ 
τού 'Υπ. Δημ. Έργων». 

3. Τήν εΕουσιοδοτική απόφαση τής Νομαρχίας Λεσδου αρ. 
197770/75. , , 

4! Τις διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 538/70 «αέρι συμπληρωσεως 
των διατάξεων ττερι διοικητικής άποκεντρώσεως». 

5. Τις διατάξεις τοΰ Β.Δ. 712/70 «περί καίορισμοΰ των 
διατηρούμενων όπιο τοΰ Υπουργού καί των Περιφερειακών 
Αρχών ?ι«νομαρχιακού επιπέδου τοΰ Ύπ. Δημ. Εργων αρ¬ 
μοδιοτήτων κατά την παράγρ. 1 τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν.Δ. 532/ 
1970 καί-τοΰ'όρίσμοΰ τών άομοδιων πρός γνωμοδότησιν ^Π ε- 

ριρερειοκών Συμβουλίων Δ.Σ. πρός άσκησιν τών μεταδιδαζο-' 

μόνων εις τά διανομαρχιακά όργανα αρμοδιοτήτων». όπως 
τροποπο:ή·3ηκαν καί συμπληρώθηκαν με το Β.Δ. 077/71 και 
τό Β.Δ. 198/72 καί για τό μέρος που ισχύουν μετά την έκδο¬ 

ση τοΰ Ν.Δ. 244/73. 

0. Τή γ/ωμοδόσησηι τοΰ Ν.Σ. Δημ. Έργων Ν. Λεσ,δου. 
τού διατυπώθηκε στό 17ον/78 πρακτικό συνεδριάσεως. 

7. Τό άπό 0.7.78 νόμιμός θεωρημένο τυπογραφικό διά- 
γραμμα τών ορίων τοΰ Οικισμού Πλωμαρίου. στό οποίο εχει 
σημειωθεί ό χώρος για τον καθορισμό θεσεως άνεγερτεως 
τοΰ 3ου Δημ. Σχολείου Πλωμαρίου, αποφασίζουμε : 

Εγκρίνουμε τό από 0 7.78 νομιμως θεωρημένο τυπογρα¬ 
φικό διάγραμμα κ.α,θορισμοΰ ορίων τοΰ Οικισμού Πλωμαρίου. 
στο όπο’·ο με πράσινη μελάνη εχει σημειωθεί ό χώρος για τι// 
καθορισμό θέσεως άνεγέρσεως τοΰ 3ου Δ.Σ. II/.ωραρίου. 

Ή απόφαση αυτή με το διάγραμμα που τή συνόδευε: να οη- 

μοσιευθεί στην Εφημερίδα τής Κυίερνήσεωςί 

- Μυτιλήνη. 4 Σεπτεμβρίου 1979 

Ό Νουάρχης 
Δ. ΚΟΚΙνΙΝΑΚΓΙΣ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

• (3) 

Περί άνακοινώσεως καί είδοποιήσεως περί τής γενομένης 
παρακαταθέσεως άποζημιώσεως προσκυρωθέντων καί ρυ- 
μοτομηθέντων άκινήτων εντός της πόλεως τοϋ Αγίου 
Νικολάου. 

Άνακοινοϋται ότι ύπό τοϋ Ίωάννου Νικολάου Άλεξάκη, 
κατοίκου Αγίου Νικολάου Κρήτης κατετέΟησαν εις τό 
Ταμεΐον Παρακαταθηκών καί Δανείων (Αγίου Νικολάου) 
δραχμαί διακόσια». εξήκοντα τρεις χιλιάδες διακόσια», πεν- 
τήκοντα (203.250) υπέρ των κληρονόμων Νικολάου Τσα- 
γκαράκη ήτοι των : 1) Χρήστου Νικολάου Τσαγκαράκη, 
β) Μιχαήλ .Νικολάου -Τσαγκαράκη, γ) Γεωργίου Νικο¬ 
λάου Τσαγκαράκη καί δ) Δεσποίνης Νικολάου Τσαγκαράκη 
συζ. Γεωργ. Βλαχάκη, κατοίκων Μέσα Λακκωνίων, λόγοι 
προσωρινής τιμής μονάδος καί ώς είκαζομένων ιδιοκτητών 
τοϋ είς τήν ύπ’ άριθμ. 9/1978 πραξιν τακτοποιήσεως καί 
άναλογισμοϋ τής Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών Νομοϋ Λα- 
σιΟίου, έπικυρωΟείσης μετά τροποποιήσεως διά τής ύπ’ 
άριΟμ. 3075/2.3.1979 άποφάσεως τοϋ Νομάρχου Λασι- 
Οίου δι’ έκτασιν 40,50 Μ2 λόγω προσκυρώσεως, προς 
0.500 δραχμάς άνά Μ2 οικοπέδου καί καΟορισΟείσης προ- 
σωρινώς τής τιμής ταύτης διά τής ύπ’ άριΟμ. 300/1979, 
άποφάσεως τοϋ Μονομελούς Πρωτοδικείου ΛασιΟίου, ώς 
άναγνωρισΟησομένων δικαιούχων τής άποζημιώσεως ταύ¬ 
της, έκδοΟέντος τοϋ. ΰπ’· άριΟμ., 4444/10.9.1979 Γραμμα¬ 
τίου συστάσεως παρακαταθήκης, τοϋ Ταμείου Παρακατα¬ 
θηκών καί Δανείων (Άγίού Νικολάου). . 

Τό Γραμμάτιου τούτο ;κατετέθη είς τόν συμβολαιογρά¬ 
φον Αγίου Νικολάου Δημήτριον Γεωργ.. Καραβελάκην καί 
συνετάγη ή ύπ’ άριΟμ. 19388/10.9.1979 πράξις καταθέσεως 
Γραμματίου συστάσεως -Παρακαταθήκης τοϋ συμ/φου τού- 

του. 

Ειδοποιούνται οί ώς άνω εικαζόμενοι ΐδιοκτήται, ώς 
καί πας. προβάλλών δικαιώματα έν γένει επί τοϋ άνωτέρω 
ποσοϋ περί τής ώς άνω . παρακαταθέσεως ,πρός γνώσίν 
των καί διά τάς νομίμους συνέπειας. . ■ 

Έν Άγίω Νικολάω τή 21 Σεπτεμβρίου 1979 

Ό Πληρεξούσιος. Δικηγόρος ’ . ,» 
ΚΩΝ. Σ. ΣΠΑΝΑΚΗΣ 

, / · · * · 

(Άρ. τριπ. 17954/11.9.79 τοϋ Δημ. Ταμ. *Αγ. Νικολάου 
ΛασιΟίου). 

ί .ι 

ι; 

(4) 
Περί άνακοινώσεως καί εΐδοποιήσεως περί τής γενομένης 
παρακαταθέσεως άποζημιώσεως προσκυρωΟέντων καί ρυ- 
μοτομηΟέντων άκινήτων εντός τής πόλεως τοϋ Αγίου 
Νικολάου. 

Άνακοινοϋται ότι ύπό τοϋ Ίωάννου Νικολάου ’Λλε¬ 
ξάκη κατοίκου Αγίου Νικολάου Κρήτης κατετέΟησαν είς 
τό Ταμεΐον Παρακαταθηκών καί Δανείων (Άγιου Νικο¬ 
λάου) δραχμαί ένενήκοντα εξ χιλιάδες οκτακόσιες πεντή- 
κοντα (96.850) ύπέρ τών κληρονόμων Καλλιόπης Κουνε- 
νοϋ ήτοι τών : α) Ειρήνης συζ. Γρηγορίου Άνδρουλάκη 
τό γένος Δημητρίου Κουνενοϋ, β) Μαρίας συζ. Ίωαν. 
Κουνενάκη τό γένος Δημητρίου Κουνενοϋ καί γ) Δημη¬ 
τρίου Μιχ. Κουνενοϋ, κατοίκων Αγίου Νικολάου λόγω 
προσωρινής τιμής μονάδος καί ώς είκαζομένων ιδιοκτητών 
τοϋ είς τήν ύπ’ άριΟμ. 9/1978 πραξιν τακτοποιήσεως καί 
άναλογισμοϋ τής Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών Νομοϋ 
ΛασιΟίου έπικυρωΟείσης μετά τροποποιήσεως διά τής ύπ’ 
άριΟμ. 3675/2.3.1979 άποφάσεως τοϋ Νομάρχου .Λασι¬ 
Οίου δι’ έκτασιν 0,40 Μ2 λόγω προσκυρώσεως καί.δι’ έκ- 
τασιν 14,50 Μ2 λόγω ρυμοτομίας προς 6.500 δραχμάς 
άνά Μ2 οίκοπέδου καΟορισΟείσης προσωρινώς τής τιμής 
ταύτης διά τής ύπ’ άριΟμ. 366/1979, άποφάσεως τοϋ Μο¬ 
νομελούς Πρωτοδικείου ΛασιΟίου, ώς άναγνωρισΟησομένων 
δικαιούχων τής άποζημιώσεως ταύτης έκδοΟέντος τοϋ ύπ’ 
άριθμ. 4446/15.9.1979 Γραμματίου συστάσεως παρακατα¬ 
θήκης τοϋ Ταμείου Παρακαταθηκών καί Δανείων (Αγίου 
Νικολάου). 

Τό Γραμμάτιου τοΰτο κατετέθη είς τόν συμβολαιογρά¬ 
φον Άγιου Νικολάου Δημήτριον Γεωργ. Καραβελάκην καί 
συνετάγη ή ύπ’ άριΟμ. 19400/17.9.1979 πραξις ,καταθέ¬ 
σεως Γραμματίου συστάσεως Παρακαταθήκης τοϋ συμ/ 
φου τούτου.. . .·“ ·· 

Ειδοποιούνται οί ώς άνω εικαζόμενοι ίδιοκτήται, ώς καί 
πας προβάλλών δικαιώματα έν γένει έπί τοϋ άνωτέρω πο¬ 
σού περί τής ώς άνω παρακαταθέσεως πρός γνώσιν των 
καί διά τάς νομίμους συνέπειας. 

Έν Άγίω Νικολάω τή 21 Σεπτεμβρίου 1979 

Ό Πληρεξούσιος Δικηγόρος 
ΚΩΝ. Ν. ΣΠΑΝΑΚΗΣ 

.(Άρ. τριπ. 18554/21.9.79 τοϋ Δημ. Ταμ. Άγ. Νικ. Κρή¬ 
της τής 27.9.1979). 

' ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ 


