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ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
------------- (1)

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙ©. 12
Περί μετονομασίας συνοικισμών, κοινοτήτων, σιδηροδρομι

κών στάσεων καί θέσεων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες ύπ’ δψιν τάς διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 

της 17/21.9.1926 «περί μετονομασίας συνοικισμών πόλεων 
καί κωμών», κυρωθέντος ύπό του Ν. 4096/1929, ως τοΰτο 
έτροποσΐοιήθη ύπό τοϋ άρθρου 35 του Α.Ν. 1610/1935, 
«περί μεταρρυθμίσεως διατάξεων τής περί δήμων καί κοι
νοτήτων νομοθεσίας» καί τοϋ άρθρου 55 τοϋ ύπ’άριθμ. 864/ 
1960 Β. Δ/τος «περί οργανισμού τοϋ Υπουργείου τών Ε
σωτερικών», μετά γνώμην τοϋ Συμβουλίου Τοπονυμιών έκ- 
φρασθεϊσαν κατά τάς συνεδρίας αύτοϋ της 30 Αύγούστου, 
26 Σεπτεμβρίου καί 29 Όκτωβρίου του έτους 1968, προ- 
τασει τοϋ 'Ημετέρου έπί τών Εσωτερικών 'ΐπουργοΰ, άπε- 
φασίσαμεν καί διατάσσομεν :

’Άρθρον μόνον
Α'. Έν τώ νομώ Αρκαδίας

Επαρχία Γορτυνίας
'Ο συνοικισμός «Παύλια» της Κοινότητος Παύλιας μετο

νομάζεται «Κολώνη, ή» καί ή ομώνυμος Κοινότης «Κοινό- 
της Κολώνης».

Β'. Έν τώ νομώ καί τή έπαρχία Αττικής (Περιφέρεια 
Πρωτευούσης)

Ό συνοικισμός «Λυκόβρυση» τής Κοινότητος Λυκόβρυσης 
μετονομάζεται «Λυκόβρυσις, ή» καί ή ομώνυμος Κοινότης 
«Κοινότης Λυκοβρύσεως».

Γ' Έν τφ νομώ Βοιωτίας 
Έπαρχία Θηβών

'Η παρά τή Κοινότητι Οΐνοφύτων σιδηροδρομική στάσις 
Στανιατών μετονομάζεται «σιδηροδρομική στάσις Οΐνοφύ
των».

Δ' Έν τώ νομώ καί τή Έπαρχία Γρεβενών
1. Αί παρά τώ Δήμφ Γρεβενών κατωτέρω θέσεις μετο

νομάζονται ώς έξής :
«Χαμίν Ράχη» είς «Ζαργόγιαννη Μαντρί», «Ντάμπιες» εις 

«Πυροβολεία» καί «’Όρλιαγκας» εις «Άγριότοπος».
2. Αί παρά τή Κοινότητι Άβδέλλα κατωτέρω θέσεις 

μετονομάζονται ώς έξής : «Μποτσαμίτσι» εις «Κουτσου- 
ράκια», «Στάντες» είς «Στάνες», «Ντόβα» είς «Ντόβας», 
«Μεντάνια Τέγγου» εις «'Τδροτριβεϊα Τέγγου» καί «Μπάρα» 
εις «Λεκάνη».

3. 'Η παρά τή Κοινότητι Αγίου Γεωργίου θέσις «Μπάρα» 
μετονομάζεται εις «Λεκάνη».

4. Αί παρά τή Κοινότητι Άηδονίων κατωτέρω θέσεις με
τονομάζονται ώς έξής : «Σελιώ» είς «Μπρούφας» (οπλαρ
χηγός περιοχής) καί «Μπάρες» είς «Λεκάνες».

5. Αΐ παρά τή Κοινότητι Αΐμιλιανοΰ κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Κουτσομπίρ» εις «Κουτσοβούνι», 
«Ποτίσκα» εις «Ποτιστικά», «Κούρτζα» εις «Άγριοαχλα- 
διά», «Κουκοβίτσα» εις «Βέργες» καί «Σούρμπα» εις «Σουρ- 
βιά».

6. Αί παρά τή Κοινότητι Άμυγδαλεών κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής : «Κιούγκι» εις «Πηλοσωλή- 
νες», «Σαρρά 'Αλώνι» είς «Αλώνι» καί «Πανάρ Λάκκος» είς 
«Πανερίτικος».

7. 'Η παρά τή Κοινότητι Βατολάκκου θέσις «Κοπλάρ» με
τονομάζεται «Αμμότοπος».

8. 'Η παρά τή Κοινότητι Δασυλλίου θέσις «Πασμάγκρο» 
μετονομάζεται «Παλαιοχώρι».

9. 'Η παρά τή Κοινότητι Δεσποτικοΰ θέσις «Γκόμα Ντούν- 
τας» μετονομάζεται «Μαντρί Ντούντα».

10. Αί παρά τή Κοινότητι Διάκου κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής : «Τζαροΰνα» είς «Διάβολος», «Τουλα- 
μπάς» είς «Μεσοράχια», «Κούλκας» είς «Αίμιλιανός», «Βί- 
γλα Λιμπίνοβον» εις «Βίγλα Διάκου», «Μάρκα» είς «Λεκά
νη» καί «Στερεμές» είς «Τζουμάκης».

11. Αί παρά τή Κοινότητι Δοτσικοΰ κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Ταμπούρι» εις «Όχυρό» καί 
«Τσορίλα» είς «Τσορίλας».

12. Αί παρά τή Κοινότητι Έξάρχου κατωτέρω θέσεις
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μετονομάζονται ώς έξής : «Ράχη Χαντούμη» είς «Ανίκανος» 
καί «Άγά Κουρί» εις ((Νεοχώραφα».

13. Αί παρά τη Κοινότητι Ζάκα κατωτέρω θεσεις μετο
νομάζονται ώς έξης : «Κονάκια» είς «Καλύβια», «Ραϊδμάν» 
είί «Γήλοφος», «Σουλιώ» εις «Ελληνικό» καί «Ταμπούρι» 
είς «Όχυρό».

14. Αί παρά τή Κοινότητι Καλλιθέας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Τζουφέτα Μπέσα» εις «Τζουφε- 
τας», «Δρουγούτας» εις «Άγναντερό», «Σμπόμπολι» εις 
«Μπουμπουλίνα», «Μπατζίκι» εις «Μπάτζιος», «’Αϊβάνι» 
είς «Βελανιδιές», «Μπάρα» εις «Βάλτος» και «Καραούλι» 
είς «Σκοπιά».

15. ' Η παρά τη Κοινότητι Καλλονής θέσις «Μπραήμ» 
μετονομάζεται «Ρέμα».

16. Αί παρά τή Κοινότητι Καλοχίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς εξής : «Καραούλα» εις «Σκοπιά» καί 
«Καραούλια» είς «Σκοπιές».

17. Αί παρά τη Κοινότητι Καρπερού κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς εξής: «Σουβαρί» εις «Καβαλλάρης», «Κα
ραούλι» είς «Σκοπιά», «Τσιφλίκι» είς «Αγρόκτημα» καί 
«Βαρούγκες» είς «Άναβρυτό».

18. Αί παρά τη Κοινότητι Κατάκαλης κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Τσοκανοές» είς «Χαλίκια» καί 
« Γκουργκλιάνα» είς «Κοτρώνια».

19. Αί παρά τή Κοινότητι Κέντρου κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής : «Σαγκρί Τεπέ» είς «Κουφού Ράχη» 
καί «Καζάνια» είς «Κοιλώματα».

20. Αί παρά τή Κοινότητι Κηπουρείου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Ρασκίφτα» είς «Παλαιοχώρι», 
«Φακιόλι» είς «Μαντήλα», «Καζανάς» είς «Παλαιοκάλυβα», 
«Τσουπάνι» είς ((Βοσκός», «Γόργιαννη» είς «Μοναστήρι», 
«Καζάνι» είς «Κοίλωμα» καί «Βλάνκα» είς «Κάμπος τού 
Νίκα».

21. Αί παρά τή Κοινότητι Κιβωτού κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής : «Σεφτέκ» είς «Κασομούλης» καί «Κα- 
ραγάτς» είς «Φτελιά».

22. ' Η παρά τή Κοινότητι Κνίδης θέσις «Ρόγκια» μετο
νομάζεται «Βελανιδιές». '

23. Αί παρά τή Κοινότητι Κοσματίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Τσόρκας» είς «Όρόσημον», 
«Σνατίνα» είς «Σαντινιά», καί «Μπάρα» είς «Λεκάνη».

24. Αί παρά τή Κοινότητι Κρανέας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Κανίγια» είς «Ζιάκας», «Μπάλ- 
τσες» είς «Λιβάδι», «Καραούλι - Τόσκα» «είς «Σκοπιά 
Τόσκα», «Κωσταράου» είς «Κακοπλεύρι», «Ντανίτσα» είς 
((Μάνδρα Ντανίτσα», «Κουσάϊ» είς «Κουρσάροι», «Μπου
γάζι» είς ((Πέρασμα» «Βολιαμάρι» είς «Μέγα Ρέμα», 
«Τούργια» είς«ΙΙαλαιά Κρανιά» καί «Σέργια» είς «Κοι 
λάδα».

25. Αί παρά τή Κοινότητι Κυπαρισσιού κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Χονδρό Καραούλι» είς «Σκοπιά» 
καί «Μπούντσκα» είς «Σκοπιά».

26. ' II παρά τή Κοινότητι Κυρακαλής θέσις «Σεϊτάν» 
μετονομάζεται «Διάβολος».

27. 'ΙΙ παρά τή Κοινότητι Καληράχης θέσις «Γκολγκι- 
ρίθρα» μετονομάζεται «Απογυμνωμένη».

28. 'ΙΙ παρά τή Κοινότητι Κυδωνιών θέσις «Ταμπούρι» 
μετονομάζεται «Όχυρό».

29. 'ΙΙ παρά τή Κοινότητι Λάβδα θέσις «Κοκκοράσα» 
μετονομάζεται «Καφαδίας».

30. 'ΙΙ παρά τή Κοινότητι Μαυρανίω ? θέσις Γκαρβίλιατ», 
μετονομάζεται «Γάβρος».

31. Αί παρά τή Κοινότητι Μεγάρου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Τζαμί» είς «Κορυφή» καί «Μπο- 
καρέλα» είς «Μποκαρέλας».

32. 'Η παρά τή Κοινότητι Μεσολουρίου θέσις «Γιακούπ» 
μετονομάζεται είς «Γιακούπης».

33. 'Η παρά τή Κοινότητι Μηλέας θέσις «Ντρουμπάντα» 
μετονομάζεται «Λυσσασμένη».

34. 'ΙΙ παρά τή Κοινότητι Μικρολιβάδου θέσις «Καζάνι» 
μετονομάζεται «Κοίλωμα».

35. Αί παρά τή Κοινότητι Μοναχιτίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Βαλιαμάρα» είς «Μέγα Ρέμα», 
«Βρανέζι» είς «Πρανές» «Μπάρα» είς «Λεκάνη», «Νεζερός» 
είς «Μεγάλη Πλαγιά», «Γκαλτιροΰσα» είς «Καλή Ροΰσα» 
καί «Παταφούκα» είς «Στάνη Παταφούκα».

36. 'Η παρά τή Κοινότητι Όροπεδίου θέσις «Ντόμπλιτσα» 
μετονομάζεται «Ξέφωτο».

37. Αί παρά τή Κοινότητι Παλαιοκάστρου κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξής : «Τζαρτζόρα» είς «Τζαρ- 
τζάρας», «Καζάνια Ράχη» είς «Ράχη τού Καζάνα» «Ντρα- 
κόσι» είς «Βάλτος» καί «Γκόλια» είς «Γυμνή».

38. Αί παρά τή Κοινότητι Περιβολιού κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Πιπίγκι» είς «Γκουκομίσιος», 
«Γκορτσιά» είς «Αχλαδιά», «Πριόνι Μπέη» είς «'Τδροπρί- 
ονο», «Καραούλι Τόσκα» είς «Σκοπιά Τόσκα», «Ταμπούρι 
Ζιάκα» είς «Όχυρό Ζιάκα», «Βάλια » είς «Ρέμα», «Βάλια 
Κάλντα» είς «Ποταμάκι Ζεστό», «ΓΙάντε Κοσκίνη» είς 
«’Αγκαθότοπος», «Μπαϊτάνι» είς «Καταρράκτης», «Μπαντε- 
φούρλεϊ» είς «Κλεφτοπόλεμος», «Φριγκοβίτμο» είς «Τσιεου- 
καντάνας», «Τζαμί» είς «Τέμενος», «Μπούτσιν» είς «Κού
τσουρα», «Πλυτούντα» είς «Σιαμανΐκος», «Παντασπούν» 
είς «Πεδιάς Σπανού», «Πανταμάρι» είς «Μεγάλη Πεδιάς», 
«’Αμιρίτζλο Γκρός» είς «’Ίσκιος Παχύς», «Σατνιά» είς 
«Σαντίνα» καί «Γκολέτσι» είς «Γυμνό».

39. 'Η παρά τή Κοινότητι Προσβόρρου θέσις «Καραούλι» 
μετονομάζεται «Σκοπιά».

40. 'Η παρά τή Κοινότητι Ροδιάς θέσις «Βουλίγμα» 
μετονομάζεται «Κέδρα».

41. Αί παρά τή Κοινότητι Σαμαρίνης κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Καραούλι» είς «Σκοπιά», 
«Γκουργκούλιος» είς «Καπετάν Τσεκούρας», «Λάζενα» είς 
«Λάζαινα», «Γιότσα» είς «Γιότσας», «Ρέντα» είς «Ρέντας» 
«Ντελιχμέτ» είς «Ά?<εξ. Διάκος», «Βάλια Νινίτσα» είς 
«Μελάς,» «Μπραξιτίκο» είς Μπραζιτίκος», «Γκρέκο» είς 
«Ρωμιός», «Γκαλντερίμι» είς «Λιθόστρωτο», «Πάντα Κί- 
τσου» είς «Κίτσος», «Μπότσα» είς «Μπαλντούμης» καί 
«Κακαρότζα » είς «Κακαρόντζας».

42. Αί παρά τή Κοινότητι Σαρακήνας θέσις «Καραούλια» 
μετονομάζεται «Σκοπιές».

43. Αί παρά τή Κοινότητι Σιταρά κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής : «Γκόλνας» είς «Γυμνός», «’Αλατσα 
Τσέκουρη» είς «'Αλατίστρα», «Στρατίκα» είς «Στρατίκι» 
καί «Πούλκορο» είς «Βελανιδιά».

44. Αί παρά τή Κοινότητι Σμίξης κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής : «Νταμπού» είς «Όχυρό» καί «Παντε- 
μάρ» είς «Μεγάλο ’Ίσιωμα».

45. Αί παρά τή Κοινότητι Σπηλαίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Μπλός» είς «Μηλεός», «Καρα- 
γάτσι» είς «Φτελιά», «Μπράσκα» είς «Σινάπι», «Ντόνα» 
είς «Ντώνας», «Καροΰτι» «Μύλοι», «Γκόλια» είς «Γυμνή», 
«Μπακοστίβι» είς «Μακροστίβι», «Βροτσιμάχι» είς «Ψω- 
μομάννα» καί «Σικοπά» είς «Σκοπάς.

46. 'Η παρά τή Κοινότητι Συνδένδρου θέσις «Τσιφλίκι» 
μετονομάζεται «Μέγα Κτήμα».

47. Αί παρά τή Κοινότητι Ταξιάρχου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζεται ώς έξής : «Καραγάτς» είς «Φτελιά», «Τζάκ 
Κούτσουρο» είς «Κούτσουρο» καί «Καραντάς» είς «Μαυρο- 
τοπος».

48. 'Η παρά τή Κοινότητι Τρικοκκιάς θέσις «Μαγαζιά» 
μετονομάζεται «Ξέφωτο».

49. Αί παρά τή Κοινότητι Τρίκορφου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Τζούμα» είς «Σωρός» καί «Νια- 
τσιακο» εις «Μπρούφας».

50. 'Η παρά τή Κοινότητι Τρικώμου θέσις «Γέφυρα 
Άζίζ ’Αγά» μετονομάζεται «Γέφυρα Τρικώμου».

51. Αί παρά τή Κοινότητι Φελλίου κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής : «Νταλαμάγκα» είς «Νταλαμάγκας», 
«Καραγάτς» είς «Φτελιά» καί «Καραούλι» είς «Σκοπιά».

52. Αί παρά τή Κοινότητι Φιλιππαίων κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Μορομίντι» είς «Μνήμα», «Πα- 
ντεμπιάτι» είς «Καλό ’Ίσιωμα» καί «Πάλνα» είς «Πολύρεμο».



ί!»

Ε' Έν τώ Νομώ καί τη Επαρχία Δραμας
1. Αί παρά τφ Δή^ Αοξά^ου κατωτέ^ρω^θέσεις^μετονο- .

μάζονται ως έξης . « ,τε?χ - χ Δοξάτου», «Καϊνακλί- ' 
«ΆδρΜ».

Χ1 2 Αί παρά τώ Δήμω Δράμας κατωτέρω θεσεις μετονομα- 
Γ ™ι ώς έξής · «Τσοπάνκας» είς «Βοσκοτοπος», «Παγιρια 
ζονται ωςε^ης · , , ,,7/ΧΓ1^ΑνΓ)< Πτίύτρ^ «Ισι-
ύς «Άγονα», “Τ’ω^" ζς'«„“>> «Ροντίνα Τ«πέ» «Ις 
φλίκι Ζ^βου» ε «Λ,βάί» Ταζ,αρχ»»,
::ΝΑ,^Φ.μΧΪ». Κ?ά«» * «Κρανιές»

καί «Μαρίκοβα» είς «Λατομείου». , β,
3 Αί παρά τώ Δήαω Κάτω Νευροκοπιου κατωτέρω θε-
3. Αι παρα , ; , _ «Ούσόγια» είς «Ταγματαρ-

σεις Λ ΖεΧίΤ^^Ανω ^τόγια)) είς «Συνταγματάρχου 
χου Δ,ολκεΡ^’’\ Τουυ,πάρ» είς «Μακρυπλαγιά», «Καρα- 
Μαρκακη», «Καζαρ Ιουμ Ρ , «Τυροκομείου»,
Γκούντζεκ» εις «Κολοβος», «1κ°Ψ(■> ζ είς ((Γλυ_
«Νανιβ Τουμπάρ» εις « ϊ°ζ^ ’((Στρ. Σουπαλίδης», «Με- 
κονερι», «Μικρή Γκο , γ «Πρέσλοπα» είς «ώη-
;$ρ«;Χ«Μ.ϊΛη Κ«Χ> είρ’«Μ^« ·Α^.α» »*

τονομάζονται ώς έξης : «Βωμπλιτσι» «Κ 
γάζι» είς «Στόμιον»«Ν\ομπροβιτσα»(^ψΡ0Ύδεί. 
<<Μπ1 ϊοδ^κΡάσλεν»1 είς «Νέοίάσ’ος» «Γκιργκίλοβο» είς 
«^ ::&κΛίς«« 

λοϋ» είς “«Ξηρόρεμα», «Κουμπάλιστα»
χώμα» «Κουρου Τσαλ ς «’Αηδονοκορυφη»,
είς «Κοκκινόχωμα», (Γ \κ^™»ι.πασλίκιοο> είς «Χρω- 
«Ντελβάντ» είς «Φωτεινόν», < 9 ~ Βαλαβάνη», καί
ματιατό», «Τσιφλίκι ΜπΛαμπα»,' ζ*^ν“κ “,„4ρου>. 
«Τσιφλίκι Χατζησταόρου» είς «Χωρ«Ψ» Ί

5. Αί 
ϊ "χ“έοις ,,-Αρ„„

6 ' Η παρά τή Κοινότητι Αγίου Αθανασίου βεσ.ς « Αρκι»
μετονομάζεται Χ>Ρ»ζ»

7. Μ παρα X-

·<ν·«« κ^±ίκΓγΛ
«Γιοβρέκ Τ.» είς «Ξεροβούνι» και «1 ιαρουμ Ααγι 
«Βράχος». , -Λ^.^ςκατωτέρωθέσειςμετο-8 Αί παρα τη Κοινότητι Αδρ ^ Τσανάκα»
νομαζονται ως έξης - «Χασα ρ 
καί «Κερ-Γιολοϋ» είς ’ κατωτέρω θέσεις

9. Αί παρά τη Κοινοτητ^ Αχ, είς «"Υψωμα», «Βέσε-
μετονομαζονται ως έξης · «Σ-ενόοεμα».
νικ» είς «Κυίων.ές» κα “Μ’5^” θέσεις

10. Αί παρά τή Κο,.ό,,τι “ Α»“» ” “ «Τσα-
μετονομάζονται ώς έξης ■ «Κικ α> «Πλατύ», «Μπο-
νταρλίκια» είς «Καλαμιές», « Ραβ , „ ε’ις «Εύφορον»,
γάζ Λόφος» είς «Στένωμα» και θέσεις

11. Αί παρά τη Κοινότητι Βωλακος κατω^ω ώ '
μετονομάζονται ώς έξης: «Μπαμπιστα» ^«>0^
«Ντράμτσκιποτ» είς είς

τος», «Μπόκοβα Πλάν.στα» <·ς ΐΧέ»
«Μυλόρρεμα», «Νταμοίιζ» 'Κ Χ^Χυλόρρεμα», 
Ντερέ» είς «Βρ«#ΡΡ·μ«Α £ Χρ.κ" X
«Κουβαντιβατς» εις « Αρμε> , Ρ «Κόντρα» καί
παδοπούλου», «Παγκορσκα αρ.σι>α
«Γκολιάμα Παντίνα» είς «Ιατρού θέσεις

12. Αί παρά τή Ντερέ» είς «Άγριόρεμα»

ΖΤ ·ΗγΧπ?ρά ''Βώλ””
μετονομάζεται «Βασιλική»·

ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ Κ.ΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ)

14. Αί παρά τη Κοινότητι Εξοχής κάτωτερω θεσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Στραγκατς» εις «Περιβλ.π.ο . 
«Κοτζά Γκιουργιέν» είς «Χαλκίδη», «Κερβαν σαιρ - ίλωρΙ-πος^Καρά Κουτούκ» είε «"Ορων» και «Καγια 

Μπαΐρ» είς «Πέτρα».
15. Αί παρά τη Κοινότητι Θόλου κατωτέρω θεσεις με. > 

νομάζονται ώς έξης: «Άρπατζικ» εις «Αρεμμυ ο. π · 
«Πενλιβάν Τεπέ» είς «Παλαίστρα» «1’αχμαν» ξ-. «Λ»ο 
Ζ^μα», «Κάλοβας» είς «Μελισσόρρεμα», «Χολφ^» - 
«Διδυμόρρεμα», «Πιράν» είς «Άγκαθορεμα», « < ?-« I 
είς «Μεσοβοΰνι», «Σακαρ ίναγια» εις «Χρώμα·ισ. . 
βϊκίί,» * «Λείκερ», «Σαρί Μπ.ννάρ» «Ρ .«Ινερν, Βρ- 
ση», «Σέ Τεπεσί» είς «Κορυφή», «Ι ράν Ίεπε» ει 
κόρφι», «Πιρελκίκ» είς «Πουρναρορρεμα», «Χ< 
«Κρύα Νερά», «Σαρί Καγιά» είς «Κίτρινος 
Τάς Τεπέ» είς «Μαυροβουνι», «Ίεκ Πουαρι.» ■ 
νοπηγή», «Τσιφλίκι» είς «Κτήμα», «Άρπα Κ 
ί-ΐ-ψωμ.: -Αρπα», «Σαγιάς ΙΙαρβέναρ» Λ «ΙΙαρΙ'™» ™ 
«Φουντουφλοϋ» είς «Λεπτοκαρυες».

16. Αί παρά τή Κοινότητι Καλαμπακιου 
μετονομάζονται ώς έξης «Ίλανζή» εις 
“ "ιγ^Α^παρά τή Κοινότητι Καλής Βρύσης κατωτέρω 
θέσΖς μετωζομάζονται ώς έξής : «Δαρτσεανάκ» εις «Καρ
περόν» μ«Χατζή Τσεσμέ» είς «Κρυοβρυση», «Ιήαταλκα 
είςΡ«Πέταλου», «Πράσλακ» είς «Λυκοτοπος», «Πιλαφ Κ 
είς «Χελώνα», καί «Τσιρπάν» είς « Αλεπορρεμα».

18. Αί παρά τή Κ-ότη.

«Κσμπόκ, Τσ.φΧί»» «Άγρόκημ», 
εΣ 1 *τ' ' «ΌοΟόπε-ρα», «Κιουτουκι» ^ις «-η«Ντικιλι Τασ» ει, . Ρ ?3 «Ρωμάνκα»

19' Α·ζ™-«. ώ’ «Φτελιά». «Ντί,έ
μετονόμαζα»·» “ί ’ „ ? Ι,·,.,»,, εί, «Χτεννκνρνφτ.»■

?0. Αί -Α* «ΧΧΣΧ5αζ<Ιν»,
θεσεις μετονομαζο,.α.. >, π ι. Καβάν» είς «Κιτρινο-
«Μεζαρτσίκι» είς «/γροι», «~αρι Κ^αή \ 
Ζωμ» κ«1 «Άγγ_·λ, Π.χΤΤίΧΧΧεωνέρω όέ- 

21. Αι ώεΐΧ'; «Χασάνιτσα» είρ «πυρίαμα”·
σεις μετονομαζον,α ως?<Λγίας Παρασκευής». 
«Φυλακίου Πρεσεκ » ^-ί ((ρχίλνάκ0[)) «"Ισιωμα»,

«Πανόραμα», «Καϊναρ» εις 
είς «Μαύρος Βράχος», «Μανιασκο» .■·, 
«Πρεσέκι» είς «Διάβσ.σις Αγιας Παρα

-τ κοινότητι Κάτ<» Βροντοϋς κατωτέρω 

θέσεις μετονομα,ον ·αι ω, .,^» ε1ς (μΑβγό», «Σκλιά- 
ηοότοπος», «Τσατάλ Τσεσμέ» εις «Βρύσες», 

κΣ «Κουκούλι }Ι^α1'Ρ’> -^Κοκκ^ογείω^κατωτέριο θέσεις 
23.ΑίπαράτηΚο.ο,η.ιΚ^κι έ̂)) ,^-ερόν»,

μετονομάζονται ω; ^^αυοοδάσοε)>ι «Μπουτσάκ Μαχαλά» 
«Καρα_ Ορμαν», -. Μ - <(Δίχαλον)>, «Μεσε-
εις « Γ-ρειπια», ' - ,,Μ-σσ'άκια» εΐε «Χαλασματα», Λίκι» είς «Βενανιδιες», «^7«Γκιοτσάν» είε «Ψυ- 

ΤΖ είε «ξεκούρασμα», «ικ.μ.ν
«Κου, . "Κλύς Τεπέ» είς «Σπουργίτης»,

«Τζαμί Μαχαλά» είς «Καλύβια» ζα· 
ς,ις «1 ο. Λ713) ε;' «Μαυοόδασος».
Όρμαν» , , Κου^υ,,ίων κατωτέρω θεσεις

Μ· XX & X! . Τί5 «Ίάώτ,τα».
«Σοίΐϊμπλίκ» είς «Ακάθαρτον Νερό» και «Κιο^σοικ 
Όρμάν» είς «Μικρός Θάμνος».

εις «Μακρο-
Χολιβάν» εις 

«Κίτρινος Βράχος», ^'·^- 
' > εις «Μονα- 

τιούν» είς

κατωτέρω θεσεις
,/7, «Φιδότοπος» καί

σεις μετονομαζοντ

«Ντρόχαλα» εις 
«Σβέλιτσα» εις 
«Καρά Καγιά»^ 
«Τρίγωνον» και 
σκευής».

22. Αί παρά
(...
«Τσαμλίκ» εις « 
νόβα» είς «Ξηρότοπυς", 
καί «Κουκούλι Μπαΐρ» =.ις. ~ Τ7 --

ώς έξής !· «Γ^ 
ί

> ε'-. , .
«Τσατάλ Μπουναρ» εις

’ * ' «Μποσνάκια»
ικούρασμα», «Γκιρτσάυ» εις _ ,
ι» είς «Σπουργίτης», «I ιουσαουκ» 

λ ((Καο*

:ε»

9 ει
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25. Αί παρά τη Κοινότητι Κυρίων κατωτέρω θέσεις με
τονομάζονται ώς έζης : «Σαπαλαρ» εις «Γιδοτοπος», «Μπο- 
γιαλάρ» εις «Κιτρινόχωμα», «Καρά Όρμάν» εις «"Υψωμα 
'Ηρώων», «Μπάρα» εις «Νεροφάγωμα», «Καρά Όρμάν» 
(χ766-ψ508) εις «Βρύση», «Ταουσάν Τεπέ» εις «Λαγο- 
βούνι», «Δοξάτ Κεράν» είς «Πάτωμα», «Κόκκινη Γκιόλα» 
είς «Κόκκινη Λίμνη» καί «Μπασί Γκιδλ» εις «Μεγάλη 
Λίμνη».

26. Αί παρά τη Κοινότητι Λευκογείων κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξης : «Άτέμ Κεχαγιά» είς «Λύκος», 
«Μποϋτεμ» είς «Καλόγερος», «Καρτάλ» εις «Αετός», 
«Τσιπλάκ» είς «Γυμνή», «Γαφειάκ» είς «Τσακάλι» καί 
«Ίμάμκα» εις «'Αγιόρεμα».

27. Αί παρά τη Κοινότητι Λιβαδερού κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Μπαρούλα» είς «Αυλάκι», 
«Άϊντά Κεντί» είς «Ξέφωτο», «Ντερμάν» είς «Υδρόμυλον», 
«Μπάρα» είς «Δεξαμενή», «Μεσελίκ» είς «Δρυότοπος», 
«Καλντερίμι» είς «Πετρώδες», «Τουλουμπάρ» είς «Ζαρκάδι» 
«Μπαχτσές» είς «Κήπος», «Ρεζενίκ» είς «Κοπτερόν», 
«Πομάκ Πάτσο» είς «Πλαγιά», «Τουλουμπάρ» είς «Καμ- 
πυλωτδν», «Μπλάτσιστα» είς «Φουντουκόρρεμα», «Τσε- 
κούροβα» είς «Κοφτερό», «Μπαλάχ-Τασί» είς «Βουβαλό- 
τοπος», καί «Τζαμί» είς «Σταϋλος».

28. Αί παρά τη Κοινότητι Μακρυπλαγίου κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξης : «Ρούς Τεπέ» είς «Σίνορα», 
«Κοτζά Ντάγ» είς «Μεγαλοβούνι», «Μπουγάζ» είς «Στε- 
νότοπος», «Κάτω Χατζαλάρ» εις «Ερείπια Κάτω Άνύδρου», 
«Ισμαήλ Όβά» είς «Μεγαλόκαμπος», «"Ανω Χατζαλάρ» 
είς «Ερείπια "Ανω Παπάδων», «Καρτάλ Τεπέ» είς «Άε- 
τοκορυφή», «Καραγάτς» είς «Μαυρόδενδρι», «Καραγάτς» 
(χ675-ψ683) είς «Φτελιά», «Πετεκλέρ» είς «Ερείπια», 
«Όλούκ Ντερέ» είς «Ποτίστρες», «Μαχούτ Σαμάν» είς 
«Ρεβυθότοπος», «Καράλ Τεπέ» εις «Αντέρεισμα Αδελφών 
Μαύρου», «Ντομπροσούλ» είς «Καλδ Νερό»,«Καρά’Ορμμάν» 
είς «Μαϋρο Βουνό», «Γιονάκ Ντερεσί» είς «Ρέμα 'Αγίου 
Παντελεήμονος», «Μπάλ Γιατάκ» είς «Μελισσοφωλιά», 
«Ράπες» είς «Δρεπάν» καί «Τίκλοβα» είς «Καστανιές».

29. 'Η παρά τη Κοινότητι Μεγαλοκάμπου θέσις «Τσι
φλίκι» μετονομάζεται «Ιδιόκτητα».

30. Αί παρά τη Κοινότητι Μικρομηλέας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Μποραζίκ» είς «Ερείπια», 
«Τσαχανάς» είς «Πεταλωειδές», «Μπαΐρι» είς «Πλαγιές», 
«Καλιάρμπο» είς «Έπίμηκες», «Τσάλ» είς «Θάμνοι», «Κε- 
ραζλίκ» είς «Κερασόρρεμα» καί «Μπάρας» είς «Αύλακόρρεμα

31. Αί παρά τη Κοινότητι Μικροπόλεως κατωτέρω θέ- 
σεις μετονομάζονται ώς έξης : «Τσαμπούκι» είς «Έλατό* 
δάσος», «Κάτω Όρμαντζίκ» είς «Δασάκι», «Τσαρναζί 
Ταρλάρ» είς «Μεγάλο Χωράφι», «Κότκα» είς «Κορυφή», 
«Μπές Τάς» εις «Πεντάπετρον», «Μπουγιούκ Κουλέ» εις 
«Κάστρον», «Μπόζ Ντάγ» εις «Δύσβατον», «Κιουτσούκ 
Κουλέ» εις «Καστράκι», «Ππογάζι» είς «Άνοικτόρρεμα», 
«Φουντουκλούκι» είς «Λεπτοκαρυά», «Κισλάς» είς «Χει
μαδιό», «Γιουρούκ Κιρί» είς «Σκλαβοτόπι», «Μπατάκι» 
είς «Βουρκοτόπι», «"Αργατς» είς «Ξέφαντο», «Σούτσικα» 
είς «Ρέμα Υδραγωγείου», «Κουρού Τσάι» εις «Χείμαρρος», 
«Βιλιβίστα» εις «Ρέμα Αρχαγγέλου», «Γενή Μπάϊρ» εις 
«Καταρράκτης», «Κλίσε Μπάϊρ» είς «Πλαγιά», «Ντιμέ- 
νιτσα» είς «Βοσκότοπος», «Τσαγιρλίκι» είς «Λιβαδότοπος», 
«Κλισέ Γερή» είς «Πηγή», «Ντόμπρο Πόλιε» είς «Καλλί- 
πολις» «Ούζούν Ούλούκ» είς «Μακρύλακκος», «Μαντέμ» 
εις «Μεταλλεϊον», «Ντομπροπδλ» είς «Κορυφή Καλλιπό- 
λεως», «Ούσα Μπουνάρ» είς «Ποτίστρα», «Πιλάφ Τεπέ» 
είς Στρογγυλοβούνι», «Σίντελικ» είς «Θαμνοτόπι», «"Ανω 
Όρμαντζίκ» είς «"Ανω Δασύλιον» καί «Κάτω Όρμαντζίκ 
είς «Κάτω Δασύλιον».

32. Αί παρά τη Κοινότητι Μοναστηρακίου κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξής : «Κορίλοβον» είς «"Υψωμα 
Αδελφών Ζαχαροπούλου», «Νταμπλατζιόκ» είς «'Υγρδν 
Ρέμα», «Καλούτ» είς «Λιβάδια», «Κούσι» είς «Σπουρ
γίτης» καί «Κεμέρι» είς «Κρυψώνες».

33. Αί παρά τη Κοινότητι Μυλοποτάμου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Τσαλιλίκ» είς «Αγκαθότοπος» 
καί «Κύρι» εις «Βοσκότοπος Ξηροποτάμου».

34. Αί παρά τη Κοινότητι Νικηφόρου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Κανατλάρ» είς «Φτερωτόν», 
«Μποτζάκιοϊ» είς «Φουντουκίδης» καί «Άτά Τεπέ» είς 
«Ψηλή Κορυφή».

35. Αί παρά τη Κοινότητι Ξηροποτάμου κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής : «Κακαβιεζίκ» είς «Μονο- 
δένδρι», «Τσιρεπέ» είς «Ποτίστρα», «Καλούτ» είς «Ρέμα 
'Αγίου Κωνσταντίνου», «Κιόρ Μπουνάρ» είς «Ξηρόβρυση», 
«Καραντιλίκ» είς «Σπηλιές», «Μπαμπαμούρ» είς «Περι
στέρα», «Πάσκοβο» είς «Πηγάδι», «Κουϊνιάρνικ» είς 
«Στάνες», «Σίκ Πουρνάρ» είς «Πουρνάρια», «Μπαμπιντδλ» 
είς «Ρέμα Μιχαήλ Αρχαγγέλου», «Ραξτοϋλε» είς «Ξηρόρ- 
ρεμα», «Ρακτσάν» είς «Κοτσυφόρρεμα», «Καλενίκ» είς 
«"Υψωμα Μαυρουδή», «Σίβεκ» είς «Ιτιές», «Τσερνόκι» 
είς «Μαύρη Κορυφή», «Γκολάκι» είς «Γυμνό», «Τσαλεκίκ» 
είς «Αγκαθωτόν», «Παλαγκάρ» είς «Χιονισμένη», «Ντούι- 
ταλ» είς «Τρύπες», «Πέρις» είς «"Υψωμα Έλευθεριάδη», 
«Πατρίκ Ντερέ» είς «Φιδόσερμα»,«Γκελέμ Ντερέ» είς«Ρέμα 
Νυμφών», «Γκερκολάκι» είς «Αφτί», «Πιλάφ Ντερέ Τεπέ» 
είς «Στρογγυλή», «Μεσελίκ» είς «Δρυόδασος», «Γκα- 
τίστα» είς «Περίβλεπτον», «Καϊντλίκ» είς «Όξυές», «Ντούζ 
Κιράν», είς «Λεβέντικο» καί «Τικαλνίτσα» είς «Στρογ
γυλόν».

36. Αί παρά τη Κοινότητι Όχυροΰ κατωτέρω θέσεις με
τονομάζονται ώς έξής : «Σιβρί Λόφος» είς «"Αγιος Παύλος», 
«Μαγκούρ Λόφος» είς «Ραβδί» «Άρναούτ Μαντραλάρ» είς 
«Άντέρισμα Θεοδωρίδη», «Μποστανούκ» είς «Πεπονό- 
τοπος», «Τσάμι» εις «Πευκότοπος», «’Αλάν Τσαΐρ» είς 
«Ξέφωτον», «Ε’λμαλίκ» είς «Μηλιές», «Άλή Κεχαγιά» 
είς «Έλευθεριάδη», «Σουλέντζε» εις «Βουρκόρρεμα» καί 
«Άρματλούκ» είς «Αχλαδιές».

37. Αί παρά τη Κοινότητι Πανοράματος κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής : «Καιν Μπουνάρ» εις «Πουρ
νάρια», «Κάτω Τσερέσοβα» είς («Κάτω Κερασιά», «"Ανω 
Τσερέσοβα» είς «"Ανω Κερασιά», «Ραβενίτσα» είς «"Υψωμα 
Άβραμίδη», «Γκλαβίτσα» είς«Κεφαλάκι» καί «Κούζ Μπαΐρ» 
είς «Σκιερόν».

38. Αί παρά τη Κοινότητι Παρανεστίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Τσατάλ» είς «Διχαλόρρεμα», 
«Μπαϊράμ Τεπέ» είς «"Υψωμα Φωστερίδη», «Τσάλ Τεπέ» 
είς «"Υψωμα Καλλικρούνου», «Ντουζλέρια» είς «Όμαλόν», 
«Πέστροβα» είς «Βουκολικόν», «Σταμπούλ Μπουγάζ» 
είς «Στενά», «Μπουγιούκ Ντερέ» είς «Μεγάλο Ρέμα», 
«Γιακούπαζα» είς «Λιβάδια», «Καραγκιόζ» είς «Μαυρο- 
μάτι», «Γενέζ» είς «Κοκκινόρρεμα», «Τσίμπλα» είς «"Υ
ψωμα Καραλή», «Τσίμπλας» είς «Ρέμα Καραλή», «Κούζ- 
μαλι»εΐς «Ερείπια Άνηλίου», «Καμπούρου» είς «Καμ
πούρης», «Καγκέλια» είς «Καγκέλι», «Σούμπαση» εις 
«Νερομάννα», «Πάστοβα» εις «Τσάκαλος», «Μεζαρλίκια» 
είς «Μνήματα», «Τσαΐρι» είς «Λιβάδια», «Ντερμέν» είς 
«Ρέμα 'Υδρομύλων», «Μπαΐρι Αποστόλου» είς «Πλαγιές 
Αποστόλου», «Τσαΐρ» εις «Λιβάδι», «Κοπουτσούσκ» είς 
«Λυκόρρεμα» καί «Κισλάς» είς «Κάστρο».

39. Αί παρά τη Κοινότητι Περιθωρίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Μπουτούνι» (χ247-ψ778) είς 
«Λαγότοπος», «Μπουντούνι» (χ294—ψ795) είς «Λαγόρρεμα» 
καί «Κουρί Τεπέ» είς «Ξηρόλοφος».

40. Αί παρά τη Κοινότητι Πετρούσσης κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Μπελίσκιποτ» είς «Άσπρόδρο- 
μος», «"Αρκ Αυλαξ» είς «Αδλαξ», «Μπέγκι» εις «Χωράφια 
Μυλοποτάμου», «Μπουνάρ Μπασί» εις «Κεφαλόβρυσον», 
«Γαρμάδιστα» εις «Πετροχώραφα», «Πρόβιστα» είς «Πρό- 
βαρμα», «Ντρατσιόβιτσα» εις «Αγκαθότοπος», «Μαρού- 
λιβα» εις «Μαρουλότοπος», «Κάποι» εις «Ακάλυπτον», 
«Κέστιτσα» είς «"Αγονον», «Μπουζέμε» εις «Μοναστήρι», 
«Στάγκα» είς «Στήθωμα», «Ίγράλο» είς «"Υψωμα Λουκίδη» 
καί «Μπρούς Λάκκος» είς «Λάκκος.».
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41. Αί παρά τη Κοινότητι Πηγαδίων κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Δάσος Μεσελίκ» είς «Δρυότοπος» 
«Τσά Ντάγ» είς «Όρη Λεκάνης», «Ντάν» εις «Μανδρόρ- 
ρεμα»,«Χοτανλή» είς «'Ιερεύς Παπακορυφίδης»,«Κατσικλη» 
είς «Βοθύ Πηγάδι», «Γκιούρτζιλερ» είς «Ερείπια» καί 
«Οΰζούνκιοϊ» είς «Μακρυχώρι».

42. Αί παρά τη Κοινότητι Πλατανιάς κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Τσαΐρια Λιάπη» εις «Λιβάδια 
Λιάπη», «Μπέη» είς «Τρία Πηγάδια», «Περιτζέ Τεπέ» είς 
«Κόκκινο», «Πυρενκλίκ» (χ830-ψ646), εις «Πρινόρρεμα», 
«Πυρενκλίκ» (χ826-ψ650) είς «Πρινοκορυφή», «Συν. 
Λιμποτέν» είς «Ερείπια Π. Μαυροκορδάτου», «Ντερμέν» 
είς «Μυλόρρεμα», «Λιμποτοΰς» είς «Τριγωνομετρικόν 762» 
καί «Νερμέν Ντερέ» είς «Μυλόρρεμα».

43. Αί παρά τη Κοινότητι Πλατανόβρυσης κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξης : «Σιαπκαλά -» είς «Καπέλλο», 
«Ντέντελερ» είς «Γέρος», «Καραγάτς Όλάς» είς «Μαυρο- 
δένδρι», «Ραμαζάν» είς «Κρυόβρυση», «Κέικ Τσιουχούρ» 
εις «Ζαρκαδότοπος», «Μικρό Τσάλ» είς «Μκιρό "Τψωμα», 
«Σουλοϋ» είς «Νερουλό», «Καραμελίκ» είς Δασόρρεμα», 
«Καρά Βαλκάν» είς «Μαυροβούνι», «Χωράφια Όλάς» είς 
«Χωράφια Πλατανόβρυσης», «Έσκήκια» είς «Παλαιοχώρι» 
καί «Μασά Ταρλά» είς «Βελανιδιές».

44. Αί παρά τη Κοινότητι Ποταμών κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Τσεσμέδες» είς «Βρύσες», «Στρά- 
νια Καρσι» είς «Στρατώνες», «Έσκή Μπόροβον» είς «Πα- 
λαιόπευκον», «Καγιαλίκ» είς «Βραχώδες», «Νησίαν Τε- 
πεσί» είς «Δίδυμον», «Όστίτσα» είς «Στόμιον», «Καρακόλι» 
είς «Φυλάκειον», «Τέρσι» είς «’Ανάποδον», «Καρτάλ Καγιά» 
είς «Άετόβραχος», «Σουϊτλέρια» είς «Ιτιές», «Καρά Τεπέ» 
είς «Μαυροκορυφή» καί «Γκιολέρια» είς «Βάλτος».

45. Αί παρά τη Κοινότητι Πτελέας Πλατανιάς κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξης : «Τσαλάκι» εις «Δάσωμα» 
καί «Μουρατζίκ» είς «Ρέμα».

46. Αί παρά τη Κοινότητι Παγονερίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Ναπαντίνα» είς «Όροπέδιον» 
καί «Βέρμπα» είς «Ιτιά».

47. Αί παρά τη Κοινότητι Πύργων κατωτέρω θέσεις με
τονομάζονται ώς έξης : «Φιρκάλιο» είς «Πλαγιές», «Τσι- 
πιρίν» είς «Βράχοι», «Βιλέκ» είς «Απόκρημνου», «Μπριάζα» 
εις «Λευκή Κορυφή», «Νασκλίτσα» είς «Δασωμένο», 
«Μπούτσινιστ» είς «Ράχη», «Νάσκβιτσα» είς «Ρέμα Προ
φήτου», «Ντεμπλίνα» είς «Φουντουκόρρεμα», «Ούσονίτσα» 
είς «Φιδωτόν», «Κάπι» είς «Στενόρρεμα» καί «Καρτάλ 
Μπουνάρ» είς «Άετοπηγή».

48. Αί παρά τη Κοινότητι Σιδηρονέρου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Τσαντίρ Καγιά» είς «Πλάκες», 
«Τσουγγάνα» είς «Λαγότοπος», «Γκαϊλά» είς «"Τψωμα 
Λαφτσίδη», «Τεκελί Τάς» είς «Όρθός Βράχος», «Κωνσταντή 
Τεπεσί» είς «"Υψωμα Κωνσταντή», «Καρσί Τεπέ» είς «Αν
τικρινός Λόφος», «Κισλάς» εις «Στρατώνες», «Ντεμπρέ- 
τζιλκ» είς «Βυργιώτισσα», «Τσέρκοβον» είς «Εκκλησια
στικόν», «Πριμπόι’κα» είς «Βουνό», «Τσάλκιρα» είς «Άν- 
τέρισμα Τσιληγγίρη», «Καϊνάρ» είς «Ρ. Πηγής», «Ντεμπρε- 
τζιλή» εις «Ρέμα Βυργιωτίσσης», «Καϊνάρ» είς «Πηγή», 
«Πίτσοβας» είς «Πετρόρρεμα», «Τσερκίστα» είς «Συκιές», 
«Τσακάτια» είς «Χλοερόν», «Ράσνα Μάχ» είς «Ερείπια 
Μιλήτου», «Πίρ Τεπεσί» είς «Μονοκορυφή», «Κλούμ» εις 
«"Υψωμα Πλακόστρωτου», «Κουσλάδες» είς «Στρατώνες», 
«Καϊυάρ» είς «Πηγαί», «’Άνω ’Όρτα» εις «Μεσαίου "Υψω
μα», «Ζάγγα» είς «Ζαρκαδότοπος», «Τσαΐρια» είς «Λιβά
δια», «Κέλ Τεπέ» εις «Φαλακρόν», «Καρά» είς «Μαϋρο 
Ρέμα», «Ντοβά Τσεσμέ» είς «Βρύση», «Καϊντζάλ» είς 
«’Οξυές», «Χατζή Όσμάν», είς «Άμπελούδια», «Σιβρίτ» 
εις Στένωμα» καί «Μπιτσκί» είς «Κοσσυφόρρεμα». γ

49. Αί παρά τη Κοινότητι Σίλλης κατωτέρω θέσεις μετονο
μάζονται ώς έξής :«Χολιβάν»είς «Κρυοκορφή», «Ντάλιας» 
είς «Χλώρη», «Ντασουλούκ» εις «Πετρωτό», «Όμάρ 
Μπέκ» είς «Καπετάν Θεολόγης», «Ντάλια Τσιφλίκ» είς 
«Θαμνότοπος», «Καρά Μουσταφά Τσαΐρ» είς Λιβάδι», 
«Μπαλαμπάν» (χ027—ψ788) είς «Βαθύρρεμα»,«Μπαλαμπάν» 

(χ040-ψ801) είς «Τύμπανου», «Τσιφλίκι» είς «Ελληνικά», 
«Πρανίτσα» είς «Δρεπάνι», «Τερμέν Ντερέ» είς «Μυλόρ
ρεμα», «Σιβρί» είς «Μυτερόν», «Μπουγιούκ Τάς» είς «Με
γάλη Πέτρα», «Τσιφλίκ Τεπέ» είς «Άρχοντοβούνι», «Τερ- 
μιτσίκιοϊ» είς. «Μυλονοχώρι», «Καμίν» είς «Ασβεστο
κάμινος», «Μέλσικα» είς «Μελόρρεμα», «Ρούγελα» είε 
«Βοσκότοπος», «Πασά Μπουρούν» είς «Μεγάλη Μύτη», 
«Γιουνοϋς Τεπέ» είς «Μαλλιά», «Χότζα Χωράφι» είς«Δα- 
σκαλοχώραφο», «Βερβερίτσα» είς «Γυμνόν», «Λούκοβον» 
είς «Λυκόπουλου», «Τσερέσοβον» είς «Κερασότοπος», «Ντά- 
μποσκα» είς «Μαλακόν», «Μπαϊράμι» είς «Πασχαλίτσα», 
«Τσαΐρι» είς «Λιβάδι», «Σίσκοβα» είς «Τρεις Κορυφές», 
«Γκιόλ» είς «Χωματοδεξαμενή», «Σαρί Γκιόλ» είς «Κί
τρινη Δεξαμενή», «Κατούνι» είς «Ρεματάκι», «Μπουρούγκα» 
είς «Όμαλόν», «Γκολέματα Τσούκα» είς «Σφυρί», «ΙΊεστά» 
είς «Κλίβανος», «Φιλίς Ταρλά» είς «Παραφυάδες», «Μπαρ- 
ντάκοβας» είς «Μικρή Στάμνα»,«Δελημπάσκα» είς «Τρελλό» 
«Κρίβα» είς «Λοξάδα», «Ντισεμένα» είς «Τραπέζι», «Καϊ- 
κούλι» είς «Στενόδρομος», «Κούρτ Μπουρούν» είς «Λυκο- 
κορφή», «Σαριάρ» είς «Κιτρινοβούνι», «Άρδαμπάς» είς 
«Κεφαλόβρυση», «Γιούρτ» είς «Ψήλωμα», «Μπαρντάκο- 
βας» είς «Στάμνα», «Κοτσιλάρ» είς «Γιδότοπος», «Γκαρ- 
βανέ» είς «Άετόρρεμα», «Κλέπα» είς «Φίδι», «Λεστάν» 
είς «’Άνω Άετόρρεμα», «Σαρακατσαναίων» είς «Σαρακα- 
τσαναΐοι» «Γέφυρα Κρουσόβου» είς «Γέφυρα Αχλαδιών», 
«Κρουσοβίτης» εις «Άχλαδοχώρι», «Μούντζα» είς «Πεν
ταδάκτυλον», «Τσίγλα» είς «Διχάλα», «Ρούγελα» είς Σταύ- 
ρωτόν», «Ζάρα Σαγιά» είς «Μαντριά Ζάρα», «Σαϊτάν Γεφ.» 
είς «Διαβολότοπος», «Βράχος Ντερμεντερέ» είς «Μηλοκο- 
ρυφή», «Άντυρο» είς «Ζαχαρούλα», «Γκότς Γιολού» είς 
«Κριάρι», «Ρουσκόβον» είς «Ήσκιόρρεμα», «Τομάλ» είς 
«Θερμό Ρέμα», «Διπλές Κουσιάρες» είς «Δίδυμες», «Χα
ράδρα Σουγιοϋ Σοϋ» είς «Προσερή», «Μπατίκ» είς «Βάλτος», 
«Καλέ Τεπέ» εις «Φρούριον», «Σοϋζο» είς «Όρθιου», «Τσερ- 
νάκι» είς «Σκοτεινόν», «Τσάλ» είς «Θάμνοι», «Μεγάλο 
Τσερνάκι» είς «Μεγάλο Σκοτεινόν», «Μικρό Τσερνάκι», 
είς «Μικρόν Σκοτεινόν», «Τσιφλικού» είς «Ρέμα ’Αγροκτή
ματος», «Χαλερό Ράχη» είς «Ράχη», «Τσιφλίκι» είς «Α
γρόκτημα», «Έλιτζέ» είς «"Υψωμα Λαφτσίδη», «Σαλτίκ 
Ράχη» είς «Πήδημα»,«Σαρρί Γιάλ» είς «Μαλακόν», «Τσάκι» 
εις «Στενόρεμα», «Γενίκεβο» είς «Μακρουλό», «Ζαγραν- 
τένιο» είς «Φραχτό», καί «Τσουγκρή Τσάκοβο» είς «Κοκ- 
κόρια».

50. 'Η παρά τή Κοινότητι Σιταγρών θέσις «Τσιφλίκι 
Δημητρίου» μετονομάζεται «Χωράφια Δημητρίου».

51. Αί παρά τή Κοινότητι Σκαλωτής κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «’Όροβα» (χ751-ψ838) είς «Κο
ρυφή», «Τροϊμοσαγιά» είς «Έπίμηκες», «Ράμπιστα» είς 
«Πλαγιά», «Πίτσοβας» είς «Ρέμα Πετροτόπου», «Ερείπια 
Μαχαλάδων» είς «Ερείπια Συνοικισμού», «’Όροβα» (χ761 
ψ855) εις «Ρέμα Γεωργιάδη», «Επάνω Ντίζ» είς «Άνω 
’Ίσωμα», «Ρούσκοβο» είς «Καισαριανή», «Μόμα Γκρόπα» 
είς «Τάφος», «Φιντέρνα» είς «Φτέρες», «Άλεμιντέρ» είς 
«Λημέρι», «Καγκέλια» είς «Λοξωτόν», «Γρόσια» είς «Δά
σος Βασιλίσσης» «Ρούσκοβο» (χ770-ψ912) είς «Γουρουνό- 
ρεμα», «Μπόζοβον» είς «Λοχαγού Γιαννοπούλου», «Μπου- 
κουβάκι» είς«Όξυές» καί «Γιούρ Τσεσμέ» είς «Κρύα Βρύση»,

52. Αί παρά τή Κοινότητι Υψηλής Ράχης κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξής : «Κουρού» είς «Ξηρόρρεμα», 
«Ζάριτς» είς «Ρέμα Ψηλής Ράχης», «Κουρού Ντερέ» είς 
«Ξηροδεξαμενή», «Καπακλάρ» είς «Σκέπασμα», «Ού- 
ζουνκιόϊ» είς «Δεξαμενή Μακρυχωρίου», «Κερμέν Ντερέ» 
είς «Μυλόρρεμα», «Όλούκ» είς «Καρυδόρρεμα», «Κακούλ» 
είς «Σκούφος», καί «Τσιφτέ Καραγάτς» είς Δίδυμα».

53. Αί παρά τή Κοινότητι Φωτολίβους κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Καρά Καραβάκ Άσμάκ» είς 
«Λασπόρρεμα» καί «Τσιφλίκι» είς «Κτήμα».

54. Αί παρά τή Κοινότητι Χαριτωμένης κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής : «Μπαξελίκι» είς «Κήποι», 
«Μπελιάνα» είς «Άσπρότοπος», «Όρτά Μπαΐρ» είς «Με- 
σοκορυφή» καί «Μπάτ Μπαΐρ» εις «Βυθός».
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55. Αί παρά τη Κοινότητι Χρυσοκεφάλου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Γιάννοβα Σκάλα» εις «Χρυσό- 
τοπος», «Μπόρβιτσα» εις «Διάκος», «Μωράν Λόφος», 
εις «Κάστρο» καί «Σαρη Μεσέ» εις «Δρύς».

56. Αί παρά τη Κοινότητι Χωριστής κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξηε: «Ούζούν Γκιόλ» εις «Μακρύρεμα» 
«Όρ τά Παρά» εις «Καπνοχώραφα», «Γενή Γκιόλ» εις «Και
νούργια Δεξαμενή» καί «Δραμαϊλοϋ» εις «οδός Δράμας»-

ΣΤ' Έν τω νομω Θεσπρωτίας 
Έπαχρία Σουλίου

Ό παρά τη Κοινότητι Προδρομίου νεοσυστασθείς συ
νοικισμός ονομάζεται «Δαφνοϋλα», ή.

Ζ' Έν τω νομω Θεσσαλονίκης
Ό παρά τη Κοινότητι Νέας Φιλαδέλφειας σιδηροδρομικός 

σταθμός Φιλαδελφιανών μετονομάζεται «Σιδηροδρομικός 
Σταθμός Νέας Φιλαδέλφειας».

Έν τω Νομω καί τη Επαρχία Καστοριάς
Ό συνοικισμός «Κέλετρον» της Κοινότητας Κελέτρου 

μετονομάζεται «Μαυροχώριον» τό, καί ή ομώνυμος Κοινό- 
νότης «Κοινότης Μαυροχωρίου».

Εις τον αύτόν έπί των Εσωτερικών 'Τπουργόν άνατίθε- 
μεν την δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ παρόντος.

Έν Άθήναις τη 23 Δεκεμβρίου 1968
Έν ’Ονόματι τον Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

(2)
Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙ©. 13

Περί συστάσεως' έν τή Κοινότητι Πλατάνου — Ηλείας 
ίδιου νομικού προσώπου υπό τό όνομα «Κοινοτική Βιβλιο
θήκη Πλατάνου».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες ύπ' οψιν :
1) Τάς διατάξεις τών άρθρων 145 καί 224 τοϋ Δημοτι

κού καί Κοινοτικού Κωδικός καί 2, παρ. 3 έδάφιον δεύτερον 
τού ύπ' άριθ. 65)4967 Άν Νόμου «περί τροποποιήσεως. 
συμπληρώσεως καί κωδικοποιήσεως εις ένιαίον κείμενον τών 
Αναγκαστικών Νόμων 4)1967 καί 19)1967 «περί άποκα- 
ταστασεως εύρυθμιας εις την λειτουργίαν τών Δημοσίων Υ
πηρεσιών. Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π.»
( 2) Γην υπ αριθ. /87/3)23.8 196/ κοινήν άπόφασιν τών 
Υπουργών Συντονισμού καί Εσωτερικών «περί τής συνθέ- 
σεως τών οργάνων διοικήσεως τών δημοτικών καί κοινοτι
κών νομικών προσώπων, τών ιδρυμάτων καί τών συνδέσμων 
δήμων καί κοινοτήτων», και

Τήν^ύπ' άρ^.,842, τής 14 Δεκεμβρίου 1968, γνωμο- 
οοτησιν τοϋ Συμβουλίου τής Εττικρατείας. προτάσει τοϋ Ή- 
με-ερου τών Εσωτερικών 1 ζο-υργοϋ, ά-εφασίσαμεν κα* 
οιατάσσεμεν:

Άρθρον μόνον.
’Εγκρίνεται ή ύπ’ άριθ. 54. τής 10 Όκτωβρίου 1968. 

άπόφασις τού Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατάνου—Ηλείας 
έχουσα ώς άκολούθως:

1. Συνιστάται παρά τή Κοινοτητι Πλατάνου ίδιον νομι
κόν πρόσωπον υπό τό όνομα «Κοινοτική Βιβλιοθήκη Πλα
τάνου».
> 2. -.κοπές τού συνιστωμένου νομικού προσώπου είναι τ 
εξασφάλισις κα.αλληλου αιθούσης μετά τών άναγκαιουντων 
επίπλων διά τήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν κοινοτικής βι
βλιοθήκης. ή προμήθεια καί έξεύρεσις βιβλίων. έθνικοϋ 
θρησκευτικού. ηθικοπλαστικού. έπαγγελματ-.κού καί έπισττ- 

μονικοϋ περιεχομένου καί ή διάθεσις τούτων προς μελέτην 
εις τούς κατοίκους τής κοινότητος διά τήν άνύψωσιν τοϋ πνευ
ματικού καί επαγγελματικού αυτών επιπέδου.

3. Πόροι αύτού εί αι: α) Έτησία έπιχορήγησις τής Κοι
νότητας ποσού πέντε χιλιάδων (5.0'00) δραχμών, 6) αί πά- 
σης φύσεως είσφοραί. δωρεαί, κληρονομίαι καί κληροδοσία! 
καί γ) αί πρόσοδοι έκ τής ίδιας αύτού περιουσίας.

4. Τό συνιστώμενον νομικόν πρόσωπον διοικείται, συμφώ- 
νως προς τάς διατάξεις τού έδαφ. β' τής παραγρ. 3 τού άρ
θρου 2 τού Α.Ν 65)1967 καί τήν ύπ’ άριθ. 78773)23.8. 
1967 κοινήν άπόφασιν τών 'Υπουργών Συντονισμού καί Εσω
τερικών. υπό πενταμελούς διοικητικού συμβουλίου άποτελου- 
μένου έκ τού προέδρου τής Κοινότητος, ώς προέδρου καί τεσ
σάρων μελών οριζόμενων, έπί τετραετεΐ θητεία, δι’ άποφά- 
σεως τοΰ Νομάρχου, υποκείμενης εις τήν έ'γκρισιν τού Υ
πουργού τών Εσωτερικών. Τό έν τών μελών ορίζεται αντι
πρόεδρος.

5. Τό νομικόν πρόσωπον έκπροσωπείται ενώπιον τών δικα
στηρίων καί πάσης αρχής υπό τού προέδρου καί τούτου κω
λυόμενου ή άπόντος υπό τού αντιπροέδρου.

Εις τον αύτόν έπί τών Εσωτερικών Υπουργόν, άνατίθεμεν 
τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τού παρόντος.

Έν Αθήναις τή 23 Δεκεμβρίου 1968

Έν ’Ονόματι τοΰ Βασιλέως
Ο ΑΝΤΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩ Ι ΤΑΚΗΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

(31
Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙ©. 14

Περί συστάσεως έν τή Κοινότητι Κρεστένων — Ηλείας 
ίδιου νομικού προσώπου υπό τό όνομα «Κοινοτική Βιβλιο
θήκη Κρεστένων».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

’Έχοντες ύπ’ όψιν:

1) Τάς διατάξεις τών άρθρων 145 καί 224 τού Δημοτι
κού καί Κοινοτικού Κώδικες καί 2, παρ. 3, έδάφιον δεύτερον 
τού ύπ’ ,άριθ. 65)1967 Αν. Νόμου «περί τροποποιήσεως. 
συμπκηρωσεως και κωδικοποιήσεως εις ένιιαίον κείμενον τών 
Αναγκαστικών Νόμων 4)1967 καί 19)1967 «περί άποκα- 
ταστασεως εύρυθμιας εις τήν λειτουργίαν τών Δημοσίων Υ
πηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ κ.λ.π.».

_ 2) Την υπ αριθ. 78773)23.8.1967 κοινήν άπόφασιν τών 
Υπουργών Συντονισμού καί Εσωτερικών «περί τής συνθέ- 

σεως τών οργάνων διοικήσεως τών δημοτικών καί κοινοτικών 
νομικών προσώπων, τών ιδρυμάτων καί τών συνδέσμων δήμων 
καί κοινοτήτων», καί
^3) Τήν ύπ^ άριθ 845, τής 14 Δεκεμβρίου 1968, γνωμο- 
οοτησιν τού Συμβουλίου τής Επικράτειας, προτάσει τού 'Η- 
μετερου επι τών Εσωτερικών Υπουργού, άπεφασίσαμεν καί 
διατάσσομεν:

Άρθρον μόνον.
Έγκρίνεται ή ύπ’ άριθ. 50, τής 23 Όκτωβρίου 1968 

άποφασιςΐ τοϋ ΚοιιΛτικοϋ Συμβουλίου! (Κρ.$στένων—Ηλείας 
έχουσα ώς άκολούθως:

1. Συνιστάται παρά τή Κοινότητι Κρεστένων ίδιον νομι
κόν προσωπον ύπό τό όνομα «Κοινοτική Βιβλιοθήκη Κρε
στένων»).

2. Σκοπος τού συνιστωμένου νομικού προσώπου είναι ή 
εξασφαλισις καταλλήλου αιθούσης μετά τών άναγκαιούντων 
επίπλων διά τήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν κοινοτικής βι
βλιοθήκης. ή προμήθεια καί έξεύρεσις βιβλίων, έθνικού. 
θρησκευτικού, ηθικοπλαστικού, έπαγγελματικοΰ καί έπιστη- 
μο.'ίκού περιεχομένου καί ή διάθεσις τούτων προς μελέτην 
εις τους κατοίκους τής κοινότητος διά τήν άνύψωσιν τού 
πνευματικού καί έπαγγελματικοΰ αυτών έπιπέδου.
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3. Πόροι αυτού είναι:.α) -Ετήσια έπιχορήγησις τής Κοι- 
νότητος ποσού δέκα χιλιάδων (10 000) δραχμών, β) αί πά
σης φύσεως εΐσφοραί, δωρεαί. κληρονομιά: και κληροδοσία: 
καί γ) αί πρόσοδοι έκ τής .ιδίας αυτού περιουσίας.

4. Τό συν'ιστώμενον νομικόν πρόσωπον διοικείται. συμφώ- 
νως προς τάς διατάξεις τού έδαφ. β' τής παραγρ. 3 τού 
άρθρου 2 τού Α.Ν. 65)1967 καί την ύπ’ άριθ. 78773)23. 
8.1967 κοινήν άπόφασιν τών Υπουργών Συντονισμού καί Ε
σωτερικών, υπό πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου άποτε- 
λουμέ' ου έκ τού προέδρου τής ΙΫοινότητος. ώς προέδρου καί 
τεσσάρων μελών οριζόμενων. έπ: τετραετεΐ θητεία. δι’ άπο- 
φάσεως τού Νομάρχου, ύποκειμένης εις την έγκρισιν τού Υ
πουργού τών Εσωτερικών. Τό εν τών μελών ορίζεται ώς 
αντιπρόεδρος.

5. Τό νομικόν πρόσωπον εκπροσωπείται ένώπιον τών δικα
στηρίων καί πάσης αρχής ύπό τού προέδρου καί τούτου κω
λυόμενου ή άπόντος ύπό τού αντιπροέδρου.

Εις τον αυτόν έπ'ι τών Εσωτερικών Υπουργόν, άνατίθε- 
μεν την δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τού παρόντος.

Έν ’Αθήναις τή 23 Δεκεμβρίου 1968

Έα Όνόματι τον Βαοιλέως
Ο ΑΝΤΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΜΗΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

(4)
Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 15

Περί συστάσεως εν τώ Δήμω Γαστοΰνης—Ηλείας ίδιου νο
μικού προσώπου ύπό το όνομα «Δημοτική Βιβλιοθήκη Γα- 
στουνης».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

’Έχοντες ύπ’ όψιν:
1) Τάς διατάξεις τών άρθρων 145 καί 224 τού Δημοτικού 

καί Κοινοτικού Κωδικός καί 2, παρ. 3, έδάφιον δεύτερον τού 
ύπ’ άριθ. 65)1967 Άν. Νόμου «περί τροποποιήσεως, συμπλη- 
ρωσεως καί κωδικοποιήσεις εις ένιαΐον κείμενον τών αναγκα
στικών νόμων 4)1967 καί 19)1967 «περί άποκαταστάσεως 
εΰρυ'ίμίας εϊς την λειτουργίαν τών Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν. 
Π Δ.Δ. κλπ.».

2) Τήν ύπ’ άριθ.. 78773)23.8.1967 κοινήν άπόφασιν τών 
Υπουργών Συντονισμού καί Εσωτερικών «περί τής συνθέσεως 
τών όργάνωι διοικήσεως τών δημοτικών καί κοινοτικών νομι
κών προσώπων, τών ιδρυμάτων καί τών συνδέσμων δήμων και 
κοινοτήτων» καί

3) Τήν ύπ’ άριθ. 841, τής 14 Δεκεμβρίου 1968, γνωμο- 
δότησιν τού Συμβουλίου τής Επικράτειας, προτάσε: τού Ήμε- 
τερου έπί τών Εσωτερικών Υπουργού, άπεφασίσαμεν και δια- 
τάσσομεν:

’Άρθρον μόνον.
Έγκρίνεται ή ύπ’ άριθ. 66, τής 4 Όκτωβρίου 1968, άπό- 

φασις τού Δημοτικού Συμβουλίου Γαστοΰνης—Ηλείας έ'χουσα 
ώς ακολούθως:

1. Συνιστάται παρά τφ Δήμω Γαστοΰνης ίδιον νομικόν πρό
σωπον ύπό τό όνομα «Δημοτική Βιβλιοθήκη Γαστοΰνης».

2. Σκοπός τού συνιστωμένου νομικού προσώπου είναι ή έξα- 
σφάλισις καταλλήλου αιθούσης μετά τών άναγκαιούντων επί
πλων διά τήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν δημοτικής βιβλιοθή
κης, ή προμήθεια καί έξεύρεσις βιβλίων, εθνικού. θρησκευ
τικού, ηθικοπλαστικού, έπαγγε/ψ.ατικού καί έπιστημον-ίκού 
περιεχομένου καί ή διάθεσις τούτων προς μελέτην εις τούς 
κατοίκους τού Δήμου διά τήν άνΰψωσιν τού πνευματικού και 
έπαγγελματικού αυτών έπιπέδου..

3. Πόροι αυτού είναι: α) Έτησία έπιχορήγησις τού Δήμου 
ποσού δέκα χιλιάδων (10.060) δραχμών, β) αί πάσης φύσεως 

εΐσφοραί, δωρεαί. κληρονομιά: καί κληροδοσία: καί γ) αί πρό
σοδοι έκ τής ιδίας αύτου περιουσίας.

4. Τό συνιστώμενον νομικόν πρόσωπον διοικεϊται, συμφώνως 
προς τάς διατάξεις τοϋ έδαφ. β' τής παραγρ 3 τού άρθρου 
2 τού Α.Ν. 65)1967 καί τήν ύπ άριθ. 78773123.8.1967 
κοι ήν άπόφασιν τών Υπουργών Συντονισμού και Εσωτερι
κών, ύπό πενταμελούς διοικητικού συμβουλίου άποτελουμένου 
έκ τού δημάρχου, ώς προέδρου και τεσσάρων μελών όριζομέ
νων, έπί τετραετεΐ θητεία, δι’ άποφάσεως τού Νομάρχου, ύπο- 
κειμένης εις τή, έγκρισιν τού Υπουργού τών Εσωτερικών. 
Το έν τών μελών ορίζεται αντιπρόεδρος.

5. Τό νομικόν πρόσωπον εκπροσωπείται ενώπιον τών δικα
στηρίων καί πάσης άρχής ύπό τοΰ προέδρου και τούτου κωλυο- 
μένου ή άπόντος ύπό τού αντιπροέδρου.

Εις τό ι αυτόν έπί τών Εσωτερικών Υπουργόν, άνατίθεμεν 
τήν δημοσίευσιν και έκτέλεσιν τού παρόντος.

Έν Αθήναις τή 23 Δεκεμβρίου 1968

Έΐ’ Όνόματι τοΰ Βαοιλέως
Ο ΑΝΤΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩ 9 ΤΑΚΗΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

(5)
Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 16

Περί συστάσεως έν τή Κοινότητι Βάρδας—- Ηλείας ϊοίου 
νομικού προσώπου ύπό το όνομα «Κοινοτική Βιβλιοθήκη 
Βάρδας».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

’Έχοντες ύπ’ όψιν:
1) Τάς διατάξεις τώ.ν άρθρων 4 45 καί 224 τοΰ Δημο

τικού καί Κοινοτικού Κώδικος και 2, παρ. 3, έδάφιον δεύτερον 
τοΰ ύπ’ άριθ. 65)4967 Α.Ν. «περί τροποποιήσεως. συμπλη
ρώσεων καί κωδικοποιήσει·:; εις έυιαϊον κείμενον τών αναγ
καστικών νόμων 4)1967 καί 19)1967 «περί άποκαταστάσεως 
εύροθαίας ·εΐς τήν λειτο-υσγία τών Δημοσίων Υπηρεσιών 
Ν.Π^Δ.Δ. κ.λ.π.»

2) Τήν ύπ’ άριθ. 78773)23.8.1967 κοινήν άπόφασιν τών 
Υπουργών Συντονισμού καί Εσωτερικών «περί τής συνθέσεως 
τών οργάνων διοικήσεως τών δημοτικών κιαί κοινοτικών νο
μικών προσώπων, τών ιδρυμάτων καί τών συνδέσμων δήμων 
και κοινοτήτων» καί

3) Τήν ύπ’ άριθ. 844, τής 14 Δεκεμβρίου 1968, γνωμο
δότησην τοΰ Συμβουλίου τής Επικράτειας, προτάσει τού Ήμε- 
τέρου έπί τών Εσωτερικών Υπουργού. άπεφασίσαμεν καί 
διατάσσομεν:

’Άρθιριον μόνον.

Έγκρίνιεαι ή ύπ’ άριθ. 27. τής 18 Μαιου 1968. άπόφασις 
τού Κοτνοτικοΰ Συμβουλίου Βά:3ας -Ηλείας. έχουσα ώς 
ακολυ υθ ω ,.

1. Συνιστάται παρά 'ή Κοι/ότητ: Βάρδας ίδιον νομικόν 
ποότωπον ύπό τό όνομα (.Κοινοτική Βιβλιοθήκη Βάρδας».

2. Σκοπός '.οϋ συνιστωμένου νομικού προσώπου είναι μ! ή 
έξασφάλισις καταλλήλου αιθούσης μετά τών άναγκαιούντων 
επίπλων διά τήν όργάνωσιν και λειτουργίον κοινοτικής βι
βλιοθήκης. ή προμήθεια καί ή έσεύρεσις βιβλίων. εθνικού, 
θρησκευτικού, ήθικοπν.αστικού, επαγγελματικού καί επιστη
μονικού περιεχομένου .και ή διάθεσις τούτων προς μελέτην εις 
τούς κατοίκους τής κοωό'.η .ος διά τήν άνύψωσιν τού πνεμια- 
τ:κοΰ και επαγγελματικού αυτών έπιπέδ’ου. ή πραγματοποίησις 
διον.έξεων και ομιλιών κ>αι ή όργά,ωσις εορτών αορφωτικ.ού 
πεο ιεχομ.έν&υ.

ρ) Ή περισυλλογή καί διαφύλαξις ιστορικών και αρχαιο
λογικών κειμηλίων ώς καί λατρευτικών και λαο·” ζσικών 
τοιούτων τής περτςερείας. χειρογράφων ιστορικής σημα/ας, 
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σχέσιν έχόντων μέ την ιστορίαν τής π®ρ·ιφερείας τής κοινό
τητας, τοΰ νομού καί τού ’-Εΐδνους γενικώτερον, συνιστωμένου 
παρά τή βιβλιο-δήκη τμήματος μουσείου καί ιστορικού αρχείου.

γ)Ή διαφόλαξις κα'ι ένίσχυσις των υγιών λαϊκών παρα
βάσεων καί ή άναβίωσις έκλιπόντων αξιόλογων λαϊκών εθί
μων καί

3) Ή ένίσχυσις πάσης φόσεως πνευματικής έκδηλωσεως 
καί έρεύνης μετά κύρους γιγνομένης καί άποσκοποόσης εις την 
προαγωγήν τών ανωτέρω σκοπών.

3. Πόροι αύτοΰ είναι: α) Έτησία έπιχορήγησις τής Κοινό- 
τητος ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, β) αί πάσης 
φόσεως εϊσφοραί. δωρεαί κληρονομίαι καί κληροδοσίαι καί 
γ) αί πρόσοδοι έκ τής ιδίας αυτού περιουσίας.

4. Ή υπέρ αυτού άφιερουμένη περιουσία άποτελεϊται έκ τών 
δωρηόέντων ύπό τού Σωτηρίου Ν. θανασούλα διαφόρων τό
μων βιβλίων καί δυο βιβλιοθηκών.

5. Το συνιστώμενον νομικόν πρόσωπον διοικείται συμφώνως 
προς τάς διατάξεις τού έδαφ. β' τής παραγρ. 3 τού άρθρου 2 
τού Α.Ν. 65)1.967 καί την ύπ’ άρι-δ. 78773)23.8.67 κοινήν 
άπόφασιν τών Υπουργών Συντονισμού καί Εσωτερικών, υπό 
πενταμελούς διοικητικού συμβουλίου, άποτελουμένου έκ τού 
προέδρου τής Κοινότητος, ώς προέδρου καί τεσσάρων μελών 
όριζομένων επί τετραετεί θητεία, δι’ άποφάσεως τού Νομάρ
χου, ύποκειμένης εις τήν έ'γκρισιν τού Υπουργού τών Εσω
τερικών. Τό έν τών μελών ορίζεται αντιπρόεδρος.

6. Το νομικόν πρόσωπον εκπροσωπείται ενώπιον τών δι
καστηρίων και πάσης άρχής ύπό τού προέδρου καί τούτου κω- 
λυαμένίοο ή απόντες ύπό τού αντιπροέδρου.

Έΐς τον αύτόν επί τών Εσωτερικών Υπουργόν, άνατίόεμεν 
τήν δημοοίευσιν καί έκτέλεσιν τού παρόντος.

Έν Άόήναις τή 23 Δεκεμβρίου 1968

Έν Όνόματι τον Βασιλέως
Ο ΑΝΤΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙ-ΤΑΚΗΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

(6)
Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 17

Περί συστάσεως έν τή Κοινότητι Νεαπόλεως—Λακωνίας 
ίδιου νομικού προσώπου ύπό τό όνομα «Κοινοτική Βιβλιο
θήκη Νεαπόλεως—Βοιών».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

"Εχοντες ύπ’ όψιν:
1) Τάς διατάξεις τών άρύρων 145 καί 224 τού Δημο

τικού καί Κοινοτικού Κώδικες καί 2, παρ. 3, έδάφιον δεύτε
ρον τού ύπ’ άριέλ 65)1967 Άν. Νόμου «περί τροποποιήσεως, 
συμπληρώσεως καί κωδικοποιήσεως εις ένιαίον .κείμενον τών 
αναγκαστικών νόμων 4)1967 καί 19)1967 «περί άποκατα- 
στάσεως εύρυόμιας εις τήν λειτουργίαν τών Δημοσίων Υπη
ρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.».

2) Τήν ύπ’ άριθ. 78773)23.8.1967 .κοινήν άπόφασιν τών 
Υπουργών Συντονισμού καί Εσωτερικών «περί τής συν-δέ- 
σεως τών οργάνων διοικήσεως τών δημοτικών καί κοινοτικών 
προσώπων, τών ιδρυμάτων καί τών συνδέσμων δήμων και (κοι
νοτήτων» καί

3) Τήν ύπ’ άρι-δ. 868 τής 18 Δεκεμβρίου 1968, γνωμο
δότησή τού Συμβουλίου τής Επικράτειας, προτάσει τού Ήμε- 
τέροι> έπί τών Εσωτερικών Υπουργού, άπεφασίσαμεν καί 
διατάσσομεν:

’Άρδρον~~μόνον.

Έγκρίνεται ή ύπ’ άρι£. 48, τής 30 ’Οκτωβρίου 1968, άπό- 
φασιςΙ τοΰ Κοινοτικού· Συμβουλίου ,Νεαπόλεως—Λακωνίας 
έχουσα ώς άκολού-δως:

1. Σύνιστάται παρά τή Κοινότητι Νεαπόλεως ίδιον νομικόν 
πρόσωπον ύπό τό ονομα «Κοινοτική Βιβλιοθήκη Νεαπόλεως 
—Βοιών».

2. Σκοπός τού συνιστωμένου νομικού προσώπου είναι ή έξα- 
σφάλισις καταλλήλου αί-δούσης μετά τών άναγκαιούντων επί
πλων διά τήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν κοινοτικής βιβλιο
θήκης, ή προμή-δεια καί έξεύρεσις βιβλίων, έ-δνικοΰ, θρη
σκευτικού. ηθικοπλαστικοί επαγγελματικού καί επιστημονικού 
περιεχομένου καί ή διάδεσις τούτων προς μελέτην εις τούς 
κατοίκους τής κοινότητος διά τήν άνυψωσιν τού πνευματικού 
καί έπαγγελματικού αύτών επιπέδου.

3. Πόροι αύτοΰ είναι: α) Έτησία έπιχορήγησις τής Κοινό
τητας ποσού οκτώ χιλιάδων (8.000), β) αί πάσης φόσεως 
εισφορά!, δωρεαί, κληρονομίαι καί κληροδοσίαι, γ) αί πρό
σοδοι έκ τής ιδίας αύτοΰ περιουσίας, δ) αί εισπράξεις έκ τοΰ 
αντίτιμου τών παρεχόμενων ύπό τοΰ νομικού προσώπου πρα
γμάτων ή ύπηρεσιών.

4. Τό συνιστώμενον νομικόν πρόσωπον διοικείται, συμφώνως 
προς τάς διατάξεις τού έδαφ. β' τής παραγρ. 3 τού άρ-δοου 
2 τοΰ Α.Ν. 65)1967 καί τήν ύπ’ άρι-δν 78773)23.8.1.967 
κοινήν άπόφασιν τών Υπουργών Συντονισμού καί Εσωτερι
κών, ύπό πενταμελούς διοικητικού συμβουλίου άποτελουμένου 
εκ τοΰ Προέδρου τής Κοινότητος, ώς προέδρου καί τεσσά
ρων μελών όριζομένων, έπί τετραετεί -δητείφι δι’ άποφάσεως 
τοΰ Νομάρχου, ύποικειμένης εις τήν έ'γκρισιν τοΰ Υπουργού 
τών Εσωτερικών. Τό έν τών μελών ορίζεται αντιπρόεδρος.

5. Το Νομικον πρόσωπον εκπροσωπείται ενώπιον τών δικα
στηρίων καί πάσης άρχής ύπό τού προέδρου καί τούτου κωλυο- 
μένου ή απόντες ύπό τοΰ αντιπροέδρου..

ΕΙις τον αυτόν επι τών Εσωτερικών Υπουργόν1, άνατί- 
δεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοΰ παρόντος.

Εν Άβήναις τή 30 Δεκεμβρίου 1968

Έν Όνόματι τον Βασιλέως
Ο ΑΝΤΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩ Ι-ΤΑΚΗΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ*


