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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως (40) στρεμμάτων στη 
θέση Κτυπητό του Δήμου Αχαρνών του Νομού Αττι¬ 
κής.    1 

Κήρυξη ως αναδασωτέου; εκτάσεως 1470 τ.μ. στη θέση Βε¬ 
λανιδιά Βαρυπόμπης του Δήμου Αχαρνών του Νομού 
Αττικής. 2 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 400 στρεμμάτων, στη θέση 
«Καλογήρου» Αγαλά.;.  3 

Κήρυξη αναδασωτέου; έκτασης (73,440 στρεμμ. στη θέση 
«Τουρκόβρυση» της Κοινύ-.ητος Νεμέοις. 4 

Κήρυξη αναδασωτέας έκταση 12.200 Τ.μ. στη θέση «Κα¬ 
λογέρου» της Κοινύτητος Κορφιώτισσας. 5 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (16,967) στρεμμάτων στη ' 
θέση «Ντάρτιζαυ της Κοινότητας Στιμάγκας. 6 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
λ·0·λΙΙ|| 

Αριθ. 2268 (1) 

Κηρυκη ως αναδασωτέοις εκτάσεως 40 στρεμμάτων στη θέση 
Κτυπητό του Δήμου Αχαρνών του Νομού Αττικής. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜ. ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

1. Του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος της Χώρας. 
2. Του άρθρου 3200/55 «περί Διοικητικής Αποκεντρώ- 

σεως» κ.λπ. 

3. Του Ν. 998/79 «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 «περί οδηγιών για τις αναδασωτέες εκτάσεις, β) 
182447/3049/24.9.80. . 

5. Την αριθ. 2100/10.6.83 πρόταση του Δασαρχείου 
Πάρνηθος σχετικά με την κήρυξη ως αναδασωτέας, της ανα- 
φερομένης στο θέμα εκτάσεως. 

6. Την γνωμοδότηση του Νοματρχιακού Συμβουλίου Δα¬ 
σών Διαμ. Ανατ. Αττικής, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία για 
την επαναδημιουργία της δασικής βλαστήσεως που καταστρά¬ 
φηκε με εκχέρσωση κ.λπ., τη Δημόσια δασική έκταση των 
σαράντα (40) στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση Κτυπητό 
της περιφέρειας του Δήμου Αχαρνών Νομού Αττικής και 
προσδιορίζεται από τα στοιχεία : ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛ 
ΜΝΞΟΙΙΡΣΤΑ όπως φαίνονται στο συνημμένο διά¬ 
γραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της από- 
φάσεως αυτής και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με ρέμμα Κηφισσού ποταμού και Λεωφόρος 
Τατοΐου και Καραμανλή. 
Δυτικά : Με ρέμμα Σχοινά (κλάδος Κηφισσού). 
Βόρεια : Με δημοσία οδό Λεωφόρου Καραμανλή και αγρο¬ 

τικές εκτάσεις. 
Νότια ; Με αγροτικό δρόμο και Κηφισσό ποταμό. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.· 

Αγία Παρασκευή, 24 Ιουνίου 1983 

Η Νομάρχης 
ΑΓΑΑ-Ι-Α ΣΤΑΦΥΛΑ 
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Αριθ. 2059 (2) 

Ιίήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 1470 τ.μ. στη θέση 

Α^κής* Βαρυ7Τίμ7Γηζ Τ0υ Δ^μου Αχαρνών του Νομού 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

ο ΐ°υ ά,ρ0ρθυ 3 "ου Συντάγματος της Χώρας 
σεως 32°°/55 <<περί Αττικής Αποκεί^ώ- 

Δααιν^01* ?8/79 -<περί προστασ£α< των Δασών και των 
Δασικων εν γένει εκτάσεων.της Χώρας» και συγκεκριμένα : 

ΐΐ^ί γ“ ™ 
5. Την αριθ. 1810/31.5.83 πρόταση του Δασαρχείου Πάρ- 

24; “5 ανώ““^' ^ *««- 

6. Την γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δα- 
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σών Διαμ. Ανατ. Αττικής, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία 
για την επαναδημιουργία της δασικής βλαστήσεως που κάηκε, 
στη Δημοσία (διακατεχόμενη) δασική έκταση των χιλίων 
τετρακοσίων εβδομήκοντα (1.470) τ.μ. που βρίσκεται στη 
ϋέση Ηελανιδια Βαρυπόμπης της περιφέρειας του Δήμου 
χαρνων Νομού Αττικής και προσδιορίζεται από το στοιχεία : 

Δ Α, όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής 
και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με δημόσια (διακατεχόμενη) δασική έκταση. 
Δυτικά : Με αγροτικό δρόμο. 

έκταση^ *** ^Τ1α " δημόσια (διακατεχόμενη) δασική 

Κυβερνήσεω^ ν“ ^ΡοσιευΘε£ ^ν Εφημερίδα της 

Αγία Παρασκευή, 24 Ιουνίου 1983 

Η Νομάρχης 
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Αριθ. 1436 (3) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 400 στρεμμάτων, στη θέση 
«Καλογήρου» Αγαλά. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΖΑΚΤΝΘΟΤ 

Έχοντας υπόψη : 

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

της Χώρας. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί προστασίας δα¬ 
σών κ.λπ.» και ειδικότερα : α) Του άρθρου 41 παρ. 1 β) του 
άρθρου 38 παρ. 1 γ) 34 παρ. 4. 

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

5. Την προφορική πρόταση του Δ/ντού Δασών Ζακύνθου, 
αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη προστασία για την 
επαναδημιουργία της δασικής βλαστήσεως που κάηκε στις 9 
Ιουνίου 1983 την Δημοσία Δασική έκταση, εμβαδού 400 τε- 

τρακοσίων στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «Καλογή- 
ρου» Αγαλά. 
Προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Α και 

έχει όρια : 

Ανατολικά : Αγροτικός δρόμος Αγαλά - Λιθαχύρο. 
Δυτικά και Βόρεια : Με γεωργικές καλλιέργειες - ανα- 

γεννώμεν'. πευκοδάσος. 
Νότια : Με Ιόνιο Πέλαγος. 
Όπος φαίνεται στο συνημμένο διάγραα:.·· ·:ου αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής,. 

Από την ανωτέρω περικλειομένη έκταση εξαιρούνται ο; 
γεωργικές καλλιέργειες ανερχόαενες σε (40) περίπου στρέμ¬ 
ματα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα ν. ~ 

Κυβερνήσεως. 

Ζάκυνθος, 1 Ιουλίου 1983 

Η Νομάρχης 
ΚΥΦΗ Δ ΜΗΤΟΣΗ 



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 1454 
(4) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (73,440) στρεμ. στη θέση 
« Γουρκόβρυση» της Κοινότητος Νεμέας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

ο' οιατα:)-ιζ για διοικητική αποκέντρωνση. 
- } διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάναατο- 

3. Τις διατάξεις του Ν. 993/79 «περί προστασίας των 
δασών κ.λπ.» και ειδικότερα : α' Του άρθρου 41 παρ. 1, 
β) του άρθρου 38 παρ. 1. 

,,Τ. Τι5 !ι/Υ-’ του -ργείου Γεωργία.-,: α) 160417/ 
.1180/0.7.80, ρ) 182547/8049/24.9.80. ; 
,5. Ότι η ί -τάση που αναρέρεται στο θέμα απούιλώΟ κε 
από πυρκαΐα που .έγινε στις Τ Ιουνίου 1°83 και συν 

. 'ΪΛΩΩ/Ο Ο οί * · με την αριθ. 3096/3.8.83 πρόταιτη το·. ά 
επιβάλλεται να κηρυχθεί αναδασωτ-Τ-, <.π 

■ρχείου Κορ.,Οου 
ισίξουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπο τη διατήρηση του χα¬ 

ρακτήρα της δασικής έκτασης με φυσική αναγέννηση ώστε 
ν’ αποκλειστεί η διάθεση αυτής για άλλο προορισμο, τη δη¬ 
μοσία δασική έκταση εμβαδού εβδομήντα τριών στρεμμάτων 
και τετρακοσίων σαράντα τ.μ’. (73,440) που βρίσκεται στη 
θέση «Τουρκόβρυση» της κοινότητας Νεμέας. 
Προσδιορίζεται με τα στοιχεία Β Γ Δ Ε Ζ.Ω Α Β 

Λ' Μ' Ν' Β και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με δημοσία δασική έκταση . 
Δυτικά : Με Δημοσία δασική έκταση και αγρό που έχει 

εγκαταλειφθεί. 
Βόρεια : Με Δημοσία δασική έκταση. 
Νότια : Με δημοσία δασική έκταση και ελαιόδενδρα, όπως 

φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπα¬ 

στο μέρος της απ<η-ίσεως αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβτρνήσεως. 

Κόρινθος, 10 Αυγούστου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΑΝΑΣΤ. ΣΤΛΤΡόΠΟΤΛΟΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 
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Αριθ. 1537 (5) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 12.200 τ.μ. στη θέση 
«Καλογέρου» της Κοινότητος Κορφιώτισσας 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ" 

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 δα¬ 

σών 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. Ότι η έκταση που αναφέρεται στο θέμα αποψιλώθηκε 
από πυρκαΐά που έγινε στις 29 Μαίου 1983 και σύμφωνα με 
την αριθ. 3753/5.8.83 πρόταση του Δασαρχείου Ξυλοκά¬ 
στρου επιβάλλεται να κηρυχθεί αναδασωτέα, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του χα 
ρακτήρα της δασικής έκτασης με φυσική αναγέννηση ώστε 
ν* αποκλειστεί η διάθεση αυτής για άλλο προορισμό, τη δη¬ 
μοσία δασική έκταση εμβαδού δώδεκα στρεμμάτων και δια- 
κοσίων τ.μ. (12,200) του βρίσκεται στη θέση «Καλογέρου» 
της κοινότητος Κορφιώτισσας. 
Προσδιορίζεται με τα στοιχεία 1 μέχρι και 38 και έχει ό¬ 

ρια : 

Ανατολικά : Με δημόσιο δάσος χαλεπίου πεύκης. 
Δυτικά : ομοίως 
Βόρεια : Ομοίως 
Νότια : Με αγροκτήματα και δασική έκταση, όπως φαί¬ 

νεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της αποφάσεως αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κόρινθος, 19 Αυγούστου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΑΝΑΣΤ. ΣΤΑΪΡΟΠΟΥΛΟΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Λριθ. 1453 (6) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (16,967) στρεμμάτων στη 
θέση «Ντάρτιζα» της Κοινότητος Στιμάγκας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

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. 4 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : 

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

5. Ότι η, έκταση που αναφέρεται στο θέμα αποψιλώθηκε 
από πυρκαϊά που έγινε στις 3 Ιουλίου 1983 και σύμφωνα με 
την αριθ. 3095/3.8.83 πρόταση του Δασαρχείου Κορίνθου 
επιβάλλεται να κηρυχθεί αναδασωτέα, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό τη διατήρηση του ' 

χαρακτήρα της δασικής έκτασης με φυσική αναγέννηση ώστε 
V αποκλειστεί ή διάθεση αυτή; για άλλο προορισμό, τη δη¬ 
μόσια δασική έκταση εμβαδού δέκα έξι στρεμμάτων και εν- 
ν.αν.οσίων εξήντα επτά τ.μ. (16,967) που βρίσκεται στη θέση 
«Ντάρτιζα» τη; Κοινότητος Στιμάγκας. 
Προσδιορίζεται με τα στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ I Κ 

Λ Μ Ν Ξ Ο Ρ Σ Τ Λ και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με δημοσία δασική έκταση 
Δυτικά : Με δημοσία δασική έκταση και αγροτικό δρόμο 

πέραν του οποίου ελαιόδεντρα. . 
Βόρεια : Με αγροτικό δρόμο και δημοσία δασική έκταση. 
Νότια : Με δημοσία δασική έκταση και αγρό αγνώστου, ό¬ 

πως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί ανα¬ 

πόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κόρινθος, 10 Αυγούστου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΑΝΑΣΤ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 


