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ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΓΕΙΧ 

Κήρυξη αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης διανιοσίων 
σαράντα στρεμμάτων (240) στη θέση Ανεμόμυλος περι¬ 
φέρειας Κοινότητας Μονοδρίου Ν. Εύβοιας. 1 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης διακατεχόμενης εξακοσίω·· 
χιλιοστών του στρέμματος (0,600) στη θέση Βορεινό- 
Καλαμιώνα περιφέρειας Κοινότητας Μίστρου Ν. Εύ¬ 
βοιας. 2 

Κήρυξη αναδασωτέας δημόσιας έκτασης εννιακοσίων εβδο- 
μήντα χιλιοστών (0,970) του στρέμματος στη θέση 
Σπαρτάκια περιφέρειας Κοινότητας Μετοχιού Ν. Εύβοιας ί 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης διακατεχόμενης πεντακο- 
σίων είκοσι πέντε χιλιοστών του στρέμματος (0,525) 
στη θέση Καρυές περιφέρειας Κοινότητας Μίστρου Ν. 
Εύβοιας. ... 4 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης διακατεχόμενης διακοσίων 
σαράντα οκτώ χιλιοστών του στρέμματος (0,248) στη 
θέση Κακοπέρατο περιφέρειας Κοινότητας Νεροτρι¬ 
β ιάς Ν. Εύβοιας. 5 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης. Διακατεχόμενης τριών 
στρεμμάτων και τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χι¬ 
λιοστών (3,444) στη θέση -Κακοπέρατο περιφέρειας 
Κοινότητας Νεροτριβιάς Ν. Εύβοιας.6 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 1,5 στρεμμάτων στη 
θέση «Πυργούλι» της Κοινότητας Λημεριού του Νομού 
Ευρυτανίας . 7 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Αρ. 3257 (1) 

Κήρυξη αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης διακοσίων 
σαράντα στρεμμάτων (240) στη θέση Ανεμόμυλος περι¬ 
φέρειας Κοινότητας Μονοδρίου Ν. Εύβοιας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

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 κ.λ.π.» και ειδικότερα : 

α) Του άρθρου 41 παρ. 1, β) του άρθρου 3£ παρ. 1. 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : 

α) 160417/1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. 
5. Τη 2430/28.7.83 αναφορά του Δασαρχείου Αλιβε- 

ρίου περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερόμενης 
εκτάσεως που αποψιλώθηκε λόγω πυρκαΐάς, αποφασίζουμε:. 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση 
του χαρακτήρα του δάσους και την προστασία και ανά¬ 
πτυξη της δασικής βλαστήσεως κ.λ.π. τη Δημόσια δασική 
έκταση εμβαδού διακοσίων σαράντα στρεμμάτων, που βρί¬ 
σκεται στη θέση Ανεμόμυλος Κοινότητας Μονοδρίου Ν. 
Εύβοιας. 

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία : ΑΒΓΔΕΖΗΘΑ και 
έχει όρια: 

Ανατολικά : Εγκαταλειμμένοι αγροί. 

Δυτικά : Ελαιοκτήματα αγροί. 

Βόρεια : Δημόσια Δασική, έκταση. 

Νότια : Ελαιοκτήματα και Αγροτικός δρόμος προς ωρο-, 
λόγιον, όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που α¬ 
ποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα, 18 Αυγούστου 1983 

Ο Αναπληρωτής Νομάρχη 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Αρ. 3240 , ' (2) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης διακατεχόμενης εξακοσίων 
χιλιοστών του στρέμματος (0,600) στη θέση Βορεινό - 
Καλαμιώνα περιφέρειας Κοινότητας Μίστρου Ν. Εύβοιας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

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

της Χώρας. 

3. Τιε διατάξεις του Ν. 008/79 «περί προστασίας των 
δασών κ.λ.π.» 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 3262/83 αναφορά του Δασαρχείου Χαλκίδος 

περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερόμενης εκτά- 
σεως που εκχερσώθηκε, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα του δάσους και την προστασία και ανάπτυξη της 
δασικής βλαστήσεως κ.λ.π. τη διακατεχόμενη δασική έκ¬ 
ταση εμβαδού εξακοσίων χιλιοστών του στρέμματος (0,600), 
που βρίσκεται στη θέση Βορεινό-Καλαμιώνα Κοινότητας 
Μίστρου Ν. Εύβοιας. 

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία : ΑΒΓΔΑ και έχει όρια: 
Ανατολικά : Διακατεχόμενο Δάσος Μίστρου. 
Δυτικά: Διακατεχόμενο Δάσος Μίστρου. 
Βόρεια: Διακατεχόμενο Δάσος Μίστρου. 

Νότια : Διακατεχόμενο Δάσος Μίστρου, όπως φαίνεται 
στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβενήσεως. 

Χαλκίδα, 18 Αυγούστου 1983 

Ο Αναπληρωτής Νομάρχη 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Αριθμ. 3435 (3) 

Κήρυξη αναδασωτέας δημόσιας έκτασης εννιακοσίων εβδο¬ 
μήντα χιλιοστών (0,970) του στρέμματος στη θέση Σπα- 
ρτάκια "περιφέρειας Κοινότητας Μετοχιού Ν. Ευβοίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

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 δα¬ 

σών κ.λ.π.» 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 3395/8.8.83 αναφορά του Δασαρχείου Χαλκί- 
δος περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερόμενης εκ- 
τάσεως που εκχερσώθηκε παράνομα από τον Χρήστο Ζυ- 

γούρη, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση 
του χαρακτήρα του δάσους και την προστασία και ανάπτυξη 
της δασικής βλαστήσεως κ.λ.π. τη δημόσια δασική έκτα¬ 
ση εμβαδού εννιακοσίων εβδομήντα χιλιοστών(0,970) του 
στρέμματος, που βρίσκεται στη θέση Σπαρτάκια Κοινό¬ 

τητας Μετοχιού Ν. Ευβοίας. 

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία : ΑΒΓΔΑ και έχει όρια: 

Ανατολικά: Παλιό χωράφι Ιωάννου Παμαρέλου. 

Δυτικά : Δημόσια δασική έκταση. 
Βόρεια : Πρόχειρος αμαξητός δρόμος. 
Νότια : Δημόσια δασική έκταση, όπως φαίνεται στο 

συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα, 18 Αυγούστου 1983 

Ο Αναπληρωτής Νομάρχη 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Αρ. 3236 (4) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης διακατεχόμενης πεντακοσίων 
είκοσι πέντε· χιλιοστών του στρέμματος (0,525) στη 
θέση Καρυές περιφέρειας Κοινότητας Μίστρου Ν. Εύβοιας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

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

τα: της Χώρας. 
3. Τις διατάξεις του X. 008/71» «περί προστασίας δασών 

κ.λ.π η 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 3242/83 αναφορά του Δασαρχείου Χαλκίδος 

περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερόμενης εκτά- 
σεως που εκχερσώθηκε, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση 
του χαρακτήρα του δάσους και την προστασία και ανά¬ 
πτυξη της δασικής βλαστήσεως κ.λ.π. τη διακατεχόμενη 
δασική έκταση εμβαδού πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιοστών 
του στρέμματος (0,525), που βρίσκεται στη θέση Καρυές 
Κοινότητας Μίστρου Ν. Εύβοιας. 

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία : ΑΒΓΑ και έχει όρια: 
Ανατολικά : Δασική έκταση. 
Δυτικά : Δασική έκταση. 
Βόρεια : Δασική έκταση και ελαιόκτημα. 
Νότια : Δασική έκταση, όπως φαίνεται στο συνημμένο 

διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης 
αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα, 18 Αυγούστου 1983 

Ο Αναπληρωτής Νομάρχη 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης διακατεχόμενης διακοσ(ων 
σαράντα οκτώ χιλιοστών του στρέμματος (0,248) στη 
θέση Κακοπέρατο περιφέρειας Κοινότητας Νεροτριβιάς 
Ν. Εύβοιας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

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

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

δασών κ.λ.π.» 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 3411/8.8.83 αναφορά του Δασαρχείου Χαλκίδος 

περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερόμενης εκτά- 
σεως που-"εκχερσώθηκε παράνομα από το Φώτιο Σαρρή 

κάτοικο - Αθηνών, αποφασίζουμε : 
Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση 

του χαρακτήρα του δάσους και την προστασία και ανάπτυξη 
της δασικής βλαστήσεως κ.λ.π. τη διακατεχόμενη δασική 
έκταση εμβαδού διακόσίών σαράντα οκτώ χιλιοστών του 
στρέμματος (0,248), που βρίσκεται στη θέση Κακοπέρατο 
Κοινότητας Νεροτριβιάς· Ν. Ευβοίας.. 

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία : ΑΒΓΔΑ και έχει όρια: 
Ανατολικά : Χέρσα έκταση. 
Δυτικά : Διακατεχόμενο δάσος Νεροτριβιάς.' 
Βόρεια: Διακατεχόμενο δάσος Νεροτριβιάς. 
Νότια : Χέρσα έκταση, όπως φαίνεται στο συνημμένο 

διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της από¬ 
φασης αυτής. ι 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα, 18 Αυγούστου 1983 

Ο Αναπληρωτής Νομάρχη 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Αρ. 3436 (6) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης Διακατεχόμενης τριών στρεμ¬ 
μάτων και τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιοστών 
(3,444) στη θέση Κακοπέρατο περιφέρειας Κοινότητας 
Νεροτριβιάς Ν. Εύβοιας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

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 κ.λ.π.» 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 3408/8.8.83 αναφορά του Δασαρχείου Χαλκί- 

δος περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερόμενης εκ- 
τάσεως που εκχερσώθηκε παράνομα από την Κωστούλα 
Τετοπούλου κάτοικο Αθηνών, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση 
του χαρακτήρα του δάσους και την προστασία και ανά¬ 
πτυξη ττς δασικής βλαστήσεως κ.λ.π. τη διακατεχόμενη 
δασική έκταση εμβαδού τριών στρεμμάτων τετρακοσίων 
σαράντα τεσσάρων χιλιοστών του στρέμματος (3,444), που 
βρίσκεται στη θέση Κακοπέρατο Κοινότητας Νεροτριβιάς Ν. 

Ευβοίας. 

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία : ΑΒΓΔΑ και έχει όρια: 

Ανατολικά : Χέρσα έκταση. 
Δυτικά: Παράνομη διάνοιξη δρόμου. 
Βόρεια : Δασική έκταση. 
Νότια : Παράνομη διάνοιξη δρόμου, όπως φαίνεται 

στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέ¬ 

ρος της απόφασης αυτής 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα, 18 Αυγούστου 1983 

Ο Αναπληρωτής Νομάρχη 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΦΪΛΟΣ 
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Αρ. 1696 (7) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εχτάσεως 1,5 στρεμμάτων, στη 
θέση «Πυργούλι» της Κοινότητας Λημεριού του Νο¬ 
μού Ευρυτανίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΤΡΥΤΑΝ ΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 
2. 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. 
γ) Του άρθρου 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 
3. Τις δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας : 
α) 160417/1180/8.7.1980, β) 182447/3049/24.9.1980, 
γ) 204809/761/24.2.78, δ) 181870/3282/12.8.80 και 
ε) 141823/24.2.83. 

4. Την 3404/10.8.83 πρόταση του Δασαρχείου Καρ¬ 

πενησιού περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερόμενης 
στο' θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάσταση 
της καταστραφείσης δασικής βλαστήσεως μαύρης πεύκης 
από πυρκαΐά την 5.8.83, έκταση του δημοσίου ενός και μι¬ 
σού (1,5) στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση Πυργούλι 
της Κοινότητας Λημεριού και προσδιορίζεται από τα στοι¬ 
χεία ΑΒΓΔ, όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως 
αυτής και έχει όρια: 

Ανατολικά Με δημόσια δασική έκταση. 
Δυτικά : Με δημόσια δασική έκταση. 
Βόρεια : Με δημόσια δασική έκταση. 
Νότια : Με δημόσια δασική έκταση. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Καρπενήσι, 12 Αυγούστου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΜΙΧ. ΚΛΛΚΛΝΔΗΣ 
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