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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΙΕΙΧ 

2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

3. ^ Γις διατάζεις του Νόμου 998/79 «περί προστασίας 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και 
συγκεκριμένα : 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 19.200 στρεμμάτων 
στη θέση Κοπρισιά του Δήμου ή της Κοινότητας Λου¬ 
τρών ΐπάτης του Νομού ΦΟιώτιδος. 1 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,084 στρεμμάτων 
στη θέση Βρωμολίμνη της Κοινότητας Αγ. Κων/νου 

το’ Νομού ΦΟιώτιδος. 2 

Κττ;ζη ως αναδασωτέας εκτάσεως 24.00 στρεμμάτων στη 
θέση Μπουριζέκα της Κοινότητας Μεξίατών του Νομού 
< ’ ώτιδ'ς. 3 

Κήί ξη - ς αναδασωτέας εκτάσεως 6,210 στρεμμάτων 
σ:η θέ .η Τσούκα της Κοινότητας Μαρτίνου του Νομού 
Φθιώ-^δος.'. 4 

Κήρυξή ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,586 στρεμμάτων στη 
θέση Κουρώνι της Κοινότητας Προσκυνά του Νομού 
Φθιώτιδος.;.;.. 5 

Κήρυξή ως αναδασωτέας εκτάσεως 3,640 στρεμμάτων στη 
θέση Ζουπουρνο της Κοινότητας Λυγαριάς του Νομού 
Φθιο>τιδος. β 

Κήρυξη ω? αναδασωτέας εκτάσεως 3,031 στρεμμάτων στη 
θέση Αλογοβούνι-Αραπομάνδρι του Δήμου Λαμίας του 
Νομού Φθιώτιδος .... ........ Ί 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΙΕΙΧ 

Αριθ. 1.943 
(1) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 19.200 στρεμμάτων στη 
θέση Κοπρισιά του Δήμου ή Κοινότητας Λουτρών Υπάτης 
του Νομού Φθιώτιδος. * 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 

α) Του άρθρου 41 παράγραφος 1 και 3 

β) του άρθρου 38 παράγραφος 1 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας 

α) 160417/1180/8.7.80 β) 182447/3049/24.9.80 

5· Την 4158/21.6.83 πρόταση του Δασαρχείου Λαμίας 
περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένής στο θέμα 
εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουργία 
της δασικής βλαστήσεως που καταστράφηκε από παράνομη 
εκχέρσωση στις 30.5.83 και θα επιτευχθεί με φυσική ανα¬ 
γέννηση και τη διατήρηση .του χαρακτήρος του δάσους ή της 
εκτάσεως ώστε να αποκλεισθεί η διάθεση αυτής για άλλο 
σκοπό, την έκταση δέκα εννέα στρεμ. και διακοσίων τμ. 
(19.200) στρεμμ. που βρίσκεται στη θέση Κοπρισιά του 
Δήμου ή της Κοινότητας Λουτρ. Υπάτης του Νομού Φθιώ- 

-τιδος και προσδιορίζεται από τα στοιχεία 1,2,3,4,5,6,7,8,1. 
όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο απο¬ 
τελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια : · 

Ανατολικά : Με δημόσια δασική έκταση και αγροτικό 
δρόμο. 

Δυτικά: Με επαρχιακό δρόμο Μεξίατών - Λ. Υπάτης 
και Δημόσια δασική έκταση. 

Βόρεια: Με δημόσια δασικό έκταση. 

Νότια : Με δημόσια δασική έκταση και αγροτικό δρόμο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

• Λαμία 29 Ιουνίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΝΙΚ. ΣΧΟΙΝΑΣ 
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Αριθ. 2.086 (2) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,084 στρεμμάτων στη 
θέση Βρωμολίμνη της Κοινότητας Αγ. Κων/νου του Νομού 
Φθιώτιδος. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

Έχοντας υπόι}η : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 

2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

3. Τις διατάξεις του Νόμου 998/79 «περί προστασίας 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και 
συγκεκριμένα: 

α) Του άρθρου 41 παρ. 1 και 3 
β) του άρθρου 38 παράγραφος 1 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας 

α) 160417/1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80 

5. Την 1805/24.6.83 πρόταση του Δασαρχείου Αταλάν¬ 
της περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο 
θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουργία 
της δασικής βλαστήσεως που καταστράφηκε από παράνομη 
εκχέρσωση και θα επιτευχθεί με φυσική αναγέννησή και τη 
διατήρηση του χαρακτήρος του δάσους ή της δασικής εκτα- 
σεως, ώστε να αποκλεισθεί η διάθεση αυτής για άλλο σκοπό, 
την έκταση ογδόντα τεσσάρων τ.μ. (84) που βρίσκεται στη 
θέση Βρωμολίμνη της Κοινότητας Αγ. Κων/νου του Νομού 
Φθιώτιδος και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Α 
όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο απο¬ 
τελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει 
όρια : 

Ανατολικά : Με δημόσια δασική έκταση αειφύλλων πλα¬ 

τύ φύλλων. 
Δυτικά : Με κατεχόμενη ιδιοκτησία. 
Βόρεια : Με δημόσια δασική έκταση αειφύλλων πλατυ- 

φύλλων. 
Νότια : Με ιδιοκτησία Ιωάννου Παπαθανασίου κλπ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνήσεως. 

Λαμία, 4 Ιουλίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΝΙΚ. ΣΧΟΙΝΑΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

ί Αριθ. 2.005 

) ως αναδασωτέας εχτάσεως 24.00 στρεμμάτων στη 
θέση Μπουριζέκα της Κοινότητας Μεξιατών του Νομού 

; Φθιώτιδας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

Έχοντας υπόψη : 

^ διατάζεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 

I 2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

ί 3% Τις διατάξεις του Νόμου 998/79 «περί προστασίας 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και 
συγκεκριμένα : 

α) Του άρθρου 41 παράγραφος 1 και 3 
β) του άρθρου 38 παράγραφος 1 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας 
α) 160417/1180/8.7.80 β) 182447/3049/24.9.80 

Την, 4204/23.6.83 πρόταση του Δασαρχείου Λαμίας 
περί κηρύζεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα 
εκφασεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουργία 
δασικής βλαστήσεως που καταστράφηκε από πυρκαΐά 

την 22.3.83 και θα επιτευχθεί με φυσική αναγέννηση και τη 
διατηρηση του χαρακτήρος του δάσους ή της δασικής εκτά- 
σεως, ώστε να αποκλεισθεί η διάθεση αυτής για άλλο σκοπό, 
την δημόσια έκταση είκοσι τεσσάρων (24.00) στρεμ. που 
βρίσκεται στη θέση Μπουριζέκα της Κοινότητας Μεξιατών 
Ι°ο ψ'°ί1ου Φθιώτιδος και προσδιορίζεται από τα στοιχεία 

.10,11,1 όπως φαίνονται στο συνημμένο διά- 
γραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφά- 
σεως αυτής και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με δημόσιο δάσος. 
Δυτικά : Με δημόσιο δάσος. 
Βόρεια : Με Σπερχειό ποταμό 
Νότια : Με προστατευτικό ανάχωμα και συνέχεια δημό¬ 

σιο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσίευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Λαμία, 29 Ιουνίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΝΙΚ. ΣΧΟΙΝΑΣ 
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Αριθ. 2.302 
(4) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 6.210 στρεμμάτων στη 
θέση Τσούκα της Κοινότητας Μαρτίνου του Νομού ΦΟιώ- 
τιδος. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάζεις του άρθρου 117 του Συντάγματος. 

2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

3% Τις διατάξεις του Νόμου 998/79 «περί προστασίας 
ύ-ζσων και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και 
συγκεκριμένα : 

α) Του άρθρου 41 παράγραφος 1 και 3 
β) του άρθρου 38 παράγραφος 1 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας 
α) 160417/1180/8.7.80 β) 182447/3049/24.9.80 

5. Την 2106/14.7.83 πρόταση του Δασαρχείου Αταλάν¬ 
της περί κηρυξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα 
εκτάσεως, αποφασίζουμε : 1 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουργία 
της οασικης βλαστησεως που καταστράφηκε από παράνομη 
κα. , ηψη και Οα επιτευχθεί με φυσική αναγέννηση και τη 

ιατηρηση τνυ^ χαρχιτηρος της οασι>:ής εκτάσεως ώστε να 
αποκλεισθεί η ο ιαθιση αυτής για άλλο σκοπό, την έκταση έξη 
στρεμ. και διακοσιων δέκα τ.μ. (6.210) στρεμ. που βρίσκε- 

™ θέσΐ3 Τσούκα *>}? Κοινότητας Μαρτίνου του Νομού 
θιωτιδος και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Α 

όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο απο- 
τελεΐ. αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει 

Ανατολικά : Με δημόσιο δάσος πεύκης. 
Δυτικά : Με δημόσιο δάσος πεύκης. 

Υια οποία «δόθηκε ο 
αριθ. 36900/1 / 9.71 οριστ. τίτλος Νομαρχίας Φθ/δος. 
Νότια : Με δημόσιο δάσος πεύκης 

Κυβερνήσεως^ ν* ^οσιευΘί^ <ΓΠ3ν Εφημερίδα της 

Λαμία 20 Ιουλίου 1983 

Ρέ/ί0ί Μΐ/ίϊβτ *** Μ·/ 

**///4* χ , $β~οο 



πο ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 2.219 (5) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εχτάσεως 0.586 στρεμμάτων στη 
θέση Κουρώνι της Κοινότητας Προσκυνά του Νομού 
Φθιώτιδος. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 

2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

3. Τις διατάξεις του Νόμου 998/79 «περί προστασίας 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και 
συγκεκριμένα : 

α) Του άρθρου 41 παράγραφος 1 και 3 
β) Του άρθρου 38 παράγραφος 1 

4. Τις διαταγές-του Τπουργείου Γεωργίας 
α) 160417/1180/8.7.80 β) 182447/3049/24.9.80 

της δασικής βλαστήσεως που καταστράφηκε από παράνομη 
κατάληψη και θα επιτευχθεί με φυσική αναγέννηση και τη 
διατήρηση του χαρακτήρος της δασικής εχτάσεως, ώστε να 
αποκλεισθεί ή διάθεση αυτής για άλλο σκοπό, την δημόσια 
έκταση πεντακοσίων ογδόντα έξη τετρ. μετρ. (586) στρεμ. 
που βρίσκεται στη θέση Κοτρώνι της Κοινότητας Προσκυνά 
του Νομού Φθιώτιδδς και προσδιορίζεται από τα στοιχεία 
Α,Β,Γ,Δ.Ξ,Ο,Π,Α όπως φαίνονται στο συνημμένο 
διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απο- 
φάσεως αυτής και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με δημόσιο δάσος πεύκης. 
Δυτικά : Με ελαιοπερίβολο. 
Βόρεια : Με ελαιοπερίβολο. 
Νότια : Με δημόσια δασική έκταση που ισνύει το αριθ. 

1694/6.5.65 Π.Δ.Α. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Λαμία, 12 Ιουλίου 1983 
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III 

Αριθ. 2.068 ^ 

Κήρυξη ως, αναδασωτέας εκτάσεως 3.640 στρεμμάτων στη 
θέση Ζούπουρνο της Κοινότητας Λυγαριάς του Νομού 
Φθιώτιδος. ' . 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 

2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

3·( Τις διατάξεις του Νόμου 998/79 «περί προστασίας 
\ δασών και των δασικών εν γένεί εκτάσεων της Χώρας» και 

συγκεκριμένα : 

α) Του άρθρου 41 παράγραφος 1 και 3 

β) του άρθρου 38 παρ. 1 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας 

α) 160417/1180/8.7.80 β) 182447/3049/24.9.80 

5. Την 4454/29.6.83 πρόταση του Δασαρχείου Λαμίας 
περί κηρυξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα 
ε κτάσεως, αποφασίζουμε : 

ηρυσσουμε αναδασωτέα, μ: σκοπό την επαναδημιουργία 
νης δασικής βλαστησεως που καταστράφηκε από παράνομη 
εκχερσωση και θα επιτευχθεί με φυσική αναγέννηση και τη 
οιατηρηση του χαρακτήρος της δασικής εκτάσεως, ώστε να 
αποκλεισθεί] η διάθεση άυτής για άλλο σκοπό, την δημόσια 
^<ταση τριών στρεμ. και εξακοσίων σαράντα (3.640) που 
ρρ σ*?ται στη θέση Ζούπουρνο της Κοινότητας Λυγαριάς 
Τ0^ 9 ^®ιωτιδος και προσδιορίζεται από τα στοιχεία 
«',****.17,18,19,1 όπως φαίνονται στο συνημμένο 

ιαγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απο- 
φασεως αυτής και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με δημόσια δασική έκταση. 
Δυτικά : Με δημόσια δασική έκταση. 

άρεια : Με δημόσια δασική έκταση και χέρσα έκταση 
πιθανή ιδιοκτησία. 

Νότιια : Με δημόσια δασική έκταση. 

α* 

Κυβερνήσεως. 

Λαμία 5 Ιουλίου 1983 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 

Ο Διευθυντής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΜΟΤΤΣΟΣ 
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Αριθ. 2.144 ^) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 3.031 στρεμμάτων στη 
θέση Αλογοβούνι-Αραπομάνδρι του Δήμου Λαμίας του 
Νομού Φθιώτιδος. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 

2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

^·( Τις διατάξεις του Νόμου 998/79 «περί προστασία^ 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και 
συγκεκριμένα : 

α) Του άρθρου 41 παράγραφος 1 και3 

β) Του άρθρου 38 παράγραφος 1 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας 

α) 160417/1180/8.7.80 β) 182447/3049/24.9.80 

5· Την, 4665/6.7.83 πρόταση του Δασαρχείου Λαμίας 
περί κηρυξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα 
εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό την επαναδημιουργία 
της δασικής βλαστήσεως που καταστράφηκε από παράνομη 
εκχέρσωση και θα επιτευχθεί με φυσική αναγέννηση και τη 
διατήρηση του χαρακτήρος της δασικής εκτάσεως, ώστε να 
αποκλεισθεί η διάθεση αυτής για άλλο σκοπό, την δημόσια 
έκταση τριών στρεμ. και τριάντα ενός τ.μ. (3.031) που 
βρίσκεται στη θέση Αλογοβούνι-Αραπομάνδρι του Δήμου 
Λαμίας του Νομού Φθιώτιδος και προσδιορίζεται από 
τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Α όπως φαίνονται :στο συνημ¬ 
μένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί απανόσπαστο μέρος της 
αποφάσεως αυτής και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με δημόσια δασική έκταση και ελαιοπερί- 
βολο Κων. Σκαμαγκούλη. 
Δυτικά : Με δημόσια δασική έκταση. 
Βόρεια : Με αγροτικό δρόμο. 
Νότια : Με δημόσια δασική έκταση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Λαμία 12 Ιουλίου 1983 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 
Ο Διευθυντής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


