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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΙΕΙΧ 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης- 3,753 στρεμμάτων στη 
Οεση «Λεκάνη η Ρόκλι» περιφερείας Κοινότητας Μέσο* 
χωρίου Καρπάθου Ν. Δωδ/σου . 1 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 1,579 στρεμμάτων στη 
θέση «Παραπόταμος» Συνοικισμού Διαφανίου Ολυμπου 
Καρπάθου, Ν. Δωδ/σου. 2 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,214 στρεμμάτων, στη 
θέση «Βρυσί Πύργος»» Κοινότητας Σαλάκου Ν. Δωδ/σου 3 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 4 στρεμμάτων στη θέση 
«Κιοτάρι» Κοινότητας Ασκληπειού, Ν. Δωδ/σου_4 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,359 στρεμμάτων στη θέ¬ 
ση «Απόκαπος» περιφερείας Κοινότητας Ολύμπου Καρ¬ 
πάθου Ν. Δωδ/σου . 5 

Μερική ανάκληση απαλ/σης ακινήτου που καταλήφθηκε 
μ* την κατασκευή της τάφρου διευθετήσεως όμβριων 
υδατων και Κοιν. οδού του Νέου Οικισμού Κεφαλοχω- · 
ρίου (Λυκόραχης) Κονίτσης Ιωαννίνων.6 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,700 στρεμμάτων, 
στη θέση Κοκκινάτσα ή Ανεμόμυλος της Κοινότητας Συ- 
κέας του Νομού Λακωνίας ... 7 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

2. Το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 

3., Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των 
δασών κλπ.» και ειδικότερα : 
α) του άρθρου 41 παρ. 1, β) του άρθρου 38 παρ. 1. 

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

Την αριθ. 3066/6.7.83 εισήγηση της Δ/νσεως Δασών 
Δωδ/νησου και την έκθεση αυτοψίας του Τεχνολόγου Δασο¬ 
πονίας Αντωνίου Σπύρου, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήτηση του 
χαρακτήρα του δάσους και την αποκατάσταση της δασικής 
βλαστήσεως που καταστράφηκε με παράνομη εκχέρσωση 
τον Ιανουάριο του 1983 το Δημόσιο Δάσος εμβαδού τριών 
στρεμ. και εφτακοσίων πενήντα τριών τετραγωνικών μέτρων 
(3,753) που βρίσκεται στη θέση «Λεκάνη ή Ρόκλι» Μεσο¬ 
χωριού Καρπάθου, προσδιορίζεται από τα στοιχεία ΑΒΓΔΕ 
ΖΑ και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με ελαιόφυτο Ανδρέα Καραμηνά. 
Δυτικά : Με ελαιόφυτο Ιωάννου Χαρακόπου. 
Βόρεια : Με ελαιόφυτο Βασ. Βασιλειάδη. 
Νότια : Με ελαιόφυτο Ιωάννου Χαροκόπου, 

όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Α Π Ο Φ Α ΣΕ|X 

Αριθ. 3087 ^ ^ 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 3,753 στρεμμάτων στη θέση- 
«Λεκάνη η Ρόκλι» περιφερείας Κοινότητας Μεσοχωριού 
Καπραθου, Ν. Δωδ/σου. * ' 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Έχοντας υπόψη : 

I. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

Ρόδος, 8 Ιουλίου 1983 

Η Νομάρχης κ.α.α. 

Ο Διευθυντής 

Ν. ΛΙΑΡΑΚΟΣ 
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Αριθ. 3086 . (2) 

Κήρυξη αναδασωτέου; έκτασης 1,579 στρεμμάτων στη θέση 
«Παραπόταμος» Συνοικισμού Διαφανίου Ολυμπου Καρ¬ 

πάθου, Ν. Δωδ/σου. 

, Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 
2. Το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των 

δασών κλπ.» και ειδικότερα : α) του άρθρου 41 παρ. 1, 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 αρ. 3075/7.7.1983 εισήγηση της Δ/νσης Δασών 

Δωδ/νήσου και την έκθεση αυτοψίας του Τεχνολόγου Δασ; 
νίας Αντωνίου Σπόρου, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα του δάσους και την αποκατάσταση της δασικής 

βλαστησεως που καταστράφηκε με παράνομη εκχέρωση 
τον Φεβρουάριο του 1983, το δημόσιο Δάσος εμβαδού ενός 
στρέμματος και πεντακοσίων εβδομήντα εννιά τετραγωνικών 
μέτρων που βρίσκεται στη θέση «Παραπόταμος» συνοικι¬ 
σμού Διαφανίου Καρπάθου, προσδιορίζεται από τα στοινεία 
ΑΒΓΔΕΖΗΘΑ και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με ελαιόφυτο ιδίου. 
Δυτικά : Με δάσος Τραχείας Πεύκης. 
Βόρεια : Με δάσος Ταχείας Πεύκης. 
Νοτιά ; Με δάσος Τραχείας Πεύκης. 

Οπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ρόδος, 8 Ιουλίου 1983 

Η Νομάρχης κ.α.α. 

Ο Δ/ντής 
Ν. ΛΙΑΡΑΚΟΣ 
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Αριθ. 3164 (3) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,214 στρεμμάτων, στη θέ¬ 
ση «Βρυσί (Πύργος)» Κοινότητας Σαλάκου, Ν. Δωδ/σου. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος 

της Χώρας. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των 

δασών κλπ.» και ειδικότερα : α) του άρθρου 41 παρ. 1, β) 
του άρθρου 38 παρ. 1. 

4. Τις δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας: α) 160417/ 
1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Την αριθ. 3119/11.7.83 εισήγηση της Δ/νσεως Δα¬ 
σών Δωδ/νήσου, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα της δασικής εκτάσεως και την αποκατάσταση 

της βλαστήσεως που καταστράφηκε με παράνομη εκχέρσωση, 
την ιδιωτική δασική έκταση εμβαδού διακοσίων δέκα τεσ¬ 
σάρων (0,214) τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται στη 
θέση «Βρυσί (Πύργος)» Κοινότητας Σαλάκου, προσδιορί¬ 
ζεται από τα στοιχεία (ΑΒΓΔΕΖΑ) και έχει όρια : 
Ανατολικά : Με δασική έκταση ΚΜ 1850 Γαιών Σαλά¬ 

κου. 
Δυτικά : Με δασική έκταση ΚΜ 1849 Γαιών Σαλάκου. 
Βόρεια : Με αγρό ΚΜ 1849 και πέραν επαρχιακό δρόμο 

Καλαβαρδών. 
Νότια : Με δασική έκταση ΚΜ 1849 και πέραν αγρούς. 
Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευΟεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Ρόδος, 12 Ιουλίου 1983 

Η Νομάρχης κ.α.α. 

Ο Δ/ντής 
. Ν. ΛΙΑΡΑΚΟΣ 
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Αριθ. ^225. · (4) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 4 στρεμμάτων στη θέση 
«Κιοτάρι Κοινότητας Ασκληπειού», Ν. Δωδ/σου. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος 

της Χώρας. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των 
δασών κλπ.ι> :·.αι ειδικότερα : α) του άρθρου 41 παρ. 1, β) 
του άρθρου 88 παρ. 1. 

4. Τις δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160117/ 
1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Την αριθ. 3224/15.7.1983 εισήγηση της Δ/νσης Δα¬ 
σών Δωδ/νήσου, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 

χαρακτήρα της δασικής έκτασης και την αποκατάσταση της 
βλάστησης που καταστράφηκε από πυρκαΐά στις 27 Ιουνίου 
1983, την δημόσια δασική έκταση εμβαδού τεσσάρων (4) 
στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «Κιοτάρι» Κοινότητας 
Ασκληπειού, προσδιορίζεται από τα στοιχεία «ΑΒ... . ΪΚΑ) 
και έχει όρια : 
Ανατολικά : Με παραλία (αμμουδιά).. 
Δυτικά : Με δασική έκταση. 
Βότεια : Με παλαιό δημόσιο δρόμο Γενναδίου - Λάρδου 

και δασική έκταση. 
Νότια : Με δασική έκταση. 
Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Ρόδος, 15 Ιουλίου 1983 

Η Νομάρχης 
Α. ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ 
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Αριθ. 3221 (5) 

Κήρυξή αναδασωτέας έκτασης 0,359 στρεμμάτων στη 
θέση «Λπόκαπος» περιφερείας Κοινότητας Ολύμπου Καρ¬ 
πάθου, Ν. Δωδ/σου. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 
3., Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των 

δασών κλπ.» και ειδικότερα : α) του άρθρου 41 παρ. 1, 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 αρ. 3121/11.7.83 εισήγηση της Δ/νσεως Δασών 
Δωδ/νησου καθώς και την από 1.4.83 έκθεση αυτοψίας του 
Τεχνολόγου Δασοπονίας Σπόρου Αντωνίου, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την διατήρηση του 
χαρακτήρα του δάσους και την αποκατάσταση της βλαστή- 
σεως που καταστράφηκε με παράνομη εκχέρσωση το δημόσιο 
δάσος εμβαδού τριακόσίων πενήντα εννέα τετραγωνικών 
μέτρων που βρίσκεται στη θέση «Απόκαπος» Κοινότητας 
Ολύμπου Καρπάθου, προσδιορίζεται από τα στοιχεία ΑΒΓ 
ΔΑ και έχει όρια : 
Ανατολικά : Με ρέμα και πέρα με ελαιώνα. 
Δυτικά : Με δάσος Τραχείας Πεύκης. 
Βόρεια : Με δάσος Τραχείας Πεύκης. 
Νότια : Με δάσος Τραχείας Πεύκης. 
Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ρόδος, 15 Ιουλίου 1983 

Η Νομάρχης 
Α. ΣΥΝΟΔΙΝΟΤ 
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(6) 

Μερική ανάκληση απαλ/σης ακινήτου που καταλήφθηκε με την 
κατασκευή της τάφρου διευθετήσεως όμβριων υδάτων και 
Κοιν. οδού του Νέου Οικισμού Κεφαλοχωρίου (Λυκό- 
ραχης) Κονίτσης Ιωαννίνων. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του αριθ. 797/71 Ν.Δ. «περί αναγκα¬ 
στικών απαλλοτριώσεων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
αριθ. 139/71 Β.Δ. «περί της αρμοδιότητος των Νομαρχών 
προς κήρυξη αναγκαστικών τινων απαλλοτριώσεων». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 4467/65 σε 
συνδυασμό με τις τοιαύτες του άρθρου 12 του αριθμ. 460/65 
Β.Δ. «περί εφαρμογής μέτρων αφορώντων στη στεγαστική 
αποκατάσταση των εκ των σεισμών κλπ. και των σε εκτέ¬ 
λεση τούτων εκδοθέντων Β.Δ.». 

3. Τις διατάξεις του αριθ. 64/1967 αναγκαστικού Νόμου 
«περί λήψεως μέτρων αποσκοπούντων στη ταχεία ανοικο¬ 
δόμηση των μεταφερομένων συνεπεία Θεομηνιών Οικισμών». 

4. Την αρ.ΤΤ 2643/448/20 Απριλίου 1981 (ΦΕΚ 277/1981 
Τ.Δ.) απόφασή μας «περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως 
ακινήτου που καταλήφθηκε με την κατασκευή της τάφρου 
διευθετήσεως όμβριων υδάτων και Κοιν. οδού του Νέου Οι¬ 
κισμού Κεφαλοχωρίου (Λυκόραχης) Κονίτσης Ιωαννίνων». 

5. Την έκθεση κτηματογραφήσεως του Πολ. Μηχ/κού 
Χρήστου Πατσιούρα της Α Τ Τ Ν Ιωαννίνων θεωρημένη 
νόμιμα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 

Μ'·Μ«Ρνι ΙΑ 1ΛΑ * ΝΙΝ2.Μ 

ΥΜ*Η·ΊΠΗΡ*\Ι·.Η 
μ. ι· ΑΗΗιΗΛμ 

6. Την αρ. ΤΥ 174/15.2.83 ανακοίνωσή μας «περί ει¬ 
δοποίησης για την παρακατάθεση αποζημιώσεως από ανα¬ 
γκαστική απαλ/ση». 

7. Το κτηματολογικό διάγραμμα και κτηματολογικό 
πίνακα της Δ Τ Υ Ν Ιωαννίνων. 

8. Τα αριθ. πρωτ. 1.131/266/Ν.16290/8 Μαρτίου 1983 
και Α' 6701/1416/Ν. 16290/8 Ιουνίου 1983 έγγραφα του 
Υπουργείου Οικονομικών - Δ/νση Απαλ/σεων. 

9. Το αριθ. ΕΣ 16.623/24 Ιουνίου 1983 έγγραφο της 
Δ/νσεως Εσωτερικών τμήμα τοπ. Αυτ/σεως, αποφασίζουμε : 

Ανακαλούμε μερικώς την αρ. ΤΥ 2643/448/20 Απριλίου 
1981 απόφασή μας για το τμήμα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α εμβαδού 
424,87 Μ2 όπως φαίνεται στο από 1.7.83 κτηματολογικό 
διάγραμμα και από 1.7.83 κτηματολογικό πίνακα που συν¬ 
τάχθηκε από τον Βασίλη Κιτσάκη Εργοδηγό ΔΕ με 6ο βαθ. 
της Δ Τ Υ Ν Ιωαννίνων και Θεωρήθηκαν από τον Δ/ντή 
Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Ιωαννίνων Χρήστο Ρίζο Πολ. Μηχ/ 
κό ΔΕ με 3ο βαθ. γιατί όπως προκύπτει από την έκθεση 
κτηματογράφησης, και ειδικότερα από την παράγρ. (ε) 
η έκταση αυτή κατέχεται από τον ιδιοκτήτη Σδούκο Θωμά 
του Δημοσθένη και δεν κρίνεται αναγκαία η απαλλοτρίωσή 
της ούτε στο παρόν ούτε στο μέλλον. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρ¬ 
νησης. 

Ιωάννινα, 18 Ιουλίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΧΡ. ΜΑΡΤΙΝΗΣ 
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ΑριΟ. 1313 (7) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,700 στρεμμάτων, στη 
θέση Κοκκινάτσα ή Ανεμόμυλος της Κοινότητας Συκέας 
του Νομού Λακωνίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 
2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «περί προστασίας των 

δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και 
συγκεκριμένα : α) του άρθρου 41 παρ. 1, 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 2171/8.7.1983 πρόταση του Δασαρχείου Μο- 
λάων περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο 
θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάσταση 
της δασικής βλαστήσεως των ειδών πρίνου και σχίνου που 
καταστράφηκε με παράνομη εκχέρσωση τους χειμερινούς 

μήνες 1982-83 την δημόσια δασική έκταση των επτακοσίων 
τετραγωνικών μέτρων (0,700 στρεμμάτων) κατηγορίας παρ. 
1 άρθρου 3 Ν. 998/79, που βρίσκεται στη θέση Κοκκινάτσα 
η Ανεμόμυλος της Κοινότητας Συκέας και προσδιορίζεται 
απο τα στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Α., όπως φαίνονται στο 
συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέ- 
ρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια : 
Ανατολικά : Δημόσια δασική έκταση. 
ϋυτικά : Καλλιεργούμενη έκταση Γεωργίου Ευαγγ. Α- 

<αστ ασάκη. 
Βόρεια : Ομοίως. 
Νό τια : Δημόσια δασική έκταση. 

Ορίζουμε : α) Η αναδάσωση της εκτάσεως να γίνει με 
φυσική αναγέννηση, β) η απόφαση αυτή : 
Να ισχύσει πριν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Σπάρτη, 18 Ιουλίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΑΛΑΝΟΣ 

^Τ.ηααΓ.£_ΛΑΐΜϋ -Λ.Ι Λ 
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