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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΛΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 150 στρεμμάτων στη 
Θέση Μονή Κούμπαρη της Κοινότητας Παλαιοπαναγιάς 
του Νομού Λακωνίας. .1 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 50 στρεμμάτων, στη 
θέση Βελανιδιά της Κοινότητος Βασσαρά του Νομού 
Λακωνίας. ... 2 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 1,5 στρεμμάτων, στη 
θέση Γεράνι της Κοινότητος Καρύων του Νομού Λακω¬ 
νίας.   3 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 30 στρεμμάτων, στη 
θέση Λιναρίστρα της Κοινότητος Κροκεών του Νομού 
Λακωνίας. ... 4 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 3.400 στρεμμάτων, 
στη θέση Καστρί της Κοινότητος Κροκεών του Νομού 
Λακωνίας. . 5 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 420 στρεμμάτων, 
στη θέση Άγιος Γεώργιος Αρεοπόλεως του Νομού ■ 
Λακωνίας. . 6 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 7 στρεμμάτων, στη 
θέση Πουρναράκι Κοινότητος Αγίου Πέτρου του Ν. Αρ¬ 
καδίας. .·. 7 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΖ 

Αριθ. 1689 (1) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 150 στρεμμάτων, στη 
θέση Μονή Κούμπαρη της Κοινότητος Παλαιοπαναγιάς 
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. 998/79 «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, β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Την 5553/9.9.83 πρόταση του Δασαρχείου Σπάρτης 
περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα 
εκτάσεως. 

6. Την γνωμοδότηση του Νομαρ/κού Συμβουλίου Δασών, 
αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάσταση 
της δασικής βλαστήσεως των ειδών κουμαριάς, σχίνου, και 
πρίνου που καταστράφηκε από πυρκαΐά στις 15 Αυγούστου 
1983 την Δημόσια δασική έκταση των εκατόν πενήταν 
(150) στρεμμάτων, κατηγορίας παρ. 1 άρθρου 3 Ν. 998/79, 
που βρίσκεται στη θέση Μονή Κούμπαρη Κοινότητος Παλαιο- 
παναγίας και προσδιορίζεται από τα στοιχεία όπως φαί¬ 
νονται στο συνημμένο Χάρτη ο οποίος αποτελεί αναπό 
σπαστό μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια : 

Ανατολικά : Καλλιεργούμενοι αγροί. 
Δυτικά, Βόρεια και Νότια : Δημόσια δασική έκταση. 
Ορίζουμε : α) Η αναδάσωση της εκτάσεως να γίνει με 

φυσική αναγέννηση, β) Η απόφαση αυτή 

1. Να ισχύει προτού δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Σπάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 1983 

Ο Νομάρχης 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΑΛΑΝΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 1650 (2) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 50 στρεμ., στη θέση 
Βελανιδιά της Κοινότητος Βασσαρά του Ν. 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. 998/79 «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, β) 182447/3049/24.9.80. 
5. Την 5155/29.8.83 πρόταση του Δασαρχείου Σπάρτης 

περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα 
εκτάσεως. 

6. Την γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου 
Δασμν, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάσταση 
της δασικής βλαστήσεως των ειδών ερείκης, αφάνας και 
πρίνου που καταστράοηκε από πυρκαΐά στις 30 Ιο»λίου1983 
την Δημόσια.Δασική έκταση των πενήντα (50) στρεμμάτων) 
κατηγορίας παρ. 2 άρθρου 3 Ν. 998/79, που βρίσκεται στη 
θέση Βελανιδιά της Κοινότητος Βασσαρά και προσδιορί¬ 
ζεται από τα στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Α, όπως φαίνονται 
στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια : 
Ανατολικά, Δυτικά, Βόρεια και Νότια : Δημόσια δασική 

έκταση. 
Ορίζουμε : α) Η αναδάσωση της εκτάσεως να γίνει με 

φυσική αναγέννηση, β) Η απόφαση αυτή : 
1. Να ισχύει προτού να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Σπάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΑΛΑΝΟΣ 
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Αριθ. 1649 (3) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 1,5 στρεμμάτων, στη 
θέση Γεράνι της Κοινότητας Καρύων 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. 998/79 «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, β) 182447/3049/24..80. 

5. Την 5157/29.8.83 πρόταση του Δασαρχείου Σπάρτης 
περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα 
εκτάσεως. 

6. Την γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου 
Δασών, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάσταση 
της δασικής βλαστήσεως των ειδών πρίνου που καταστρά¬ 
φηκε από πυρκαΐά στις 2 Αυγούστου 1983 την Δημόσια δα¬ 
σική έκταση του ενός στρέμματος και πεντακοσίων τετρ. 
μέτρων (1,5) στρεμ., κατηγορίας παρ. 2 άρθρου 3 Ν. 998/79, 
που βρίσκεται στη θέση Γεράνι της Κοινότητας Καρυών 
και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Α., όπως φαί¬ 
νονται στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί ανα¬ 
πόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια: 
Ανατολικά, Δυτικά, Βόρεια και Νότια : Δημόσια δασική 

έκταση. 
Ορίζουμε : α) Η αναδάσωση της εκτάσεως να γίνει με 

φυσική αναγέννηση, β) Η απόφαση αυτή : 
1. Να ισχύσει προτού να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Σπάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 1983. 

Ο Νομάρχης 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΑΛΑΝΟΣ 
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Αριθ. 1648 (4) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 30 στρεμμάτων, στη 
θέση Λιναρίστρα της Κοινότητος Κροκεών του Νομού 
Λακωνίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 
2. Τις περί διοικητικής απόκεντρύσεως διατάξεις. 
3. Τις διατάξεις 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 άρθροη 
38 παρ. 1. 

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

5. Την 5159/30.8.83 πρόταση του Δασαρχείου Σπάρτης, 
περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομενης στο θέμα 
εκτάσεως. 

6. Την γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου 
Δασών, αποφασίζουμε: 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάσταση 
της δασικής βλαστήσεως των ειδών πρίνου, σχίνου καικου 
μαριάς που καταστράφηκε από πυρκαίά στις 12 Αυγούστου 
1983 την Δημόσια δασική έκταση των τριάντα (30 στρεμ.) 
κατηγορίας παρ. 2 άρθρου 3 Ν. 998/79, που βρίσκεται στη 
θέση Λιναρίστρα Κοινότητος Κροκεών και προσδιορίζεται 
από τα στοιχεία Α.Β.Γ.Δ. Ε.Ζ.Η.Α., όπως φαίνονται στο 
συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της αποφάσεως αυτής και έχει όρια : 
Ανατολικά : Αγροτικός δρόμος και ελαιόκτημα Θ. Πα- 

ντελεάκη. 
Δυτικά : Δημόσια δασική έκταση. 
Βόρεια : Αγροτικός δρόμος. 
Νότια : Δημόσια δασική έκταση. 
Ορίζουμε : α) Η αναδάσωση της εκτάσεως να γίνει με 

φυσική αναγέννηση, β) η απόφαση αυτή : 
1. Να ισχύσει προτού να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 
2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Σπάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΑΛΑΝΟΣ 
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Αριθ. 1647 (5) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 3400 στρεμμάτων, στη 
θέση Καστρί της Κοινότητας Κροκεών του Νομού Λακω¬ 
νίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

2. Το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος. < 
2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 
3. Τις διατάξεις 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 β) 182447/3049/24.9.80. 

4. Την 5153/29.8.83 πρόταση του Δασαρχείου Σπάρτης 
περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα 
εκτάσεως. 

6. Την γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου 
Δασών, αποφασίζουμε : 

Κουμαριάς, δρυός, κ.λ.τ. που καταστράφηκε από πυρκαΐά 
στις 21.7.83 την Δημόσια δασική έκταση των τριών χιλιά¬ 
δων στρεμμάτων και τετρακοσίων τετρ. μέτρων (3.400) 
στρεμ., κατηγορίας παρ. 1 άρθρου 3 Ν. 998/79, που βρίσκεται 
στη θέση Καστρί της Κοινότητας Κροκεών και προσδιορί¬ 
ζεται από τα στοιχεία όπως φαίνονται στο συνημμένε 
Χάρτη το οποίο αποτελεί αναπόσπατο μέροςτης απο φάσεω 
αυτής και έχει όρια : 

Ανατολικά : Αγροτικό δρόμο. 
Δυτικά : Αγροτικό δρόμο και Δημόσια δασική έκταση. 
Βόρεια : Δρόμο προς Ασήμι και Δημ. δασική έκταση. 
Νότια: Δημόσια δασική' έκταση και ελαιοκτήματα που 

κάηκαν. . 

Ορίζουμε : α) Η αναδάσωση της εκτάσεως να γίνει με 
φυσική αναγέννηση, β) Η απόφαση αυτή : 

1. Να ισχύσει προτού ·γα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. * 

2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Σπάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 1983 
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Αριθ. 1645 (6) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 420 στρεμμάτων, στη 
"θέση Άγιος Γεώργιος της Κοινότητας Αρεοπόλεως 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. 998/79 «περί προστασίας των 

δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και 
συγκεκριμένα: 
συγκεκριμένα : α) του άρθρου 41 παρ. 1, β) του άρθρου 38 
παρ. Ι.’ 

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

5. Την 1335/29.8.83 πρόταση" του Δασαρχείου Γυθείου 
περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα 
εκτάσεως. 

6. Την γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δα¬ 
σών, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάσταση 
της δασικής βλαστήσεως τει ειδών ασπαλάθρου, αφάνας, 
ασφάκας κ.τ.λ. που καταστράφηκε, από πυρκαΐά στις 20 
Ιουλίου 1983 την δημόσια δασική έκταση των τετρακοσίων 
είκοσι (420) στρεμ., κατηγορίας παρ. 2 άρθρου 3 Ν. 998/79, 
που βρίσκεται στη θέση Άγιος Γεώργιος της Κοινήτητας 
Αρεοπόλεως και προσδιορίζεται από τα στοιχεία όπως 
φαίνονται στο συνημμένο Χάρτη ο οποίος αποτελεί ανα¬ 
πόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια : 
Ανατολικά : Δημόσια δασική έκταση. 
Δυτικά : Δημόσια δασική έκταση και αγροκτήματα. 
Βόρεια και Νότια : Δημόσια δασική έκταση. 
Ορίζουμε : α) Η αναδάσωση της εκτάσεως να γίνει με 

φυσική αναγέννηση, β) Η απόφαση αυτή : 
1. Να ισχύσει προτού δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησεως. 
2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

. Σπάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΑΛΑΝΟΣ 
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Αριθ. 1601 (7) 

Κήρυξη ως · αναδασωτέας εκτάσεως 7 στρεμμάτων, στη 
θέση Πουρναράκι της Κοινότητας Αγίου Πέτρου του 
Νομού Λακωνίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το άρθρο 117 παρ. 3 σου Συντάγματος. 
2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 
3. Τις διατάξεις 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, β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Την 4950/22.8.83 πρόταση του Δασαρχείου Σπάρτης 
περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα 
εκτάσεως. 

6. Την γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου 
Δασών, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάσταση 

της δασικής βλαστήσεως των ειδών πρίνου, κέδρου και ελά- 
της που καταστράφηκε από πυρκαϊά στις 17.6.83 την δημό¬ 
σια δασική έκταση των επτά (7) στρεμμάτων, κατηγορίας 
παρ. 1 άρθρου 3 Ν. 998/79, που βρίσκεται στη θέση Πουρ¬ 
ναράκι της Κοινότητας Αγ. Πέτρου Κυνουρίας και προσδιο¬ 
ρίζεται από τα στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Κ.Λ.Μ.Α. 
όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο απο- 

'τελεί αναπόσπαστο μέρος, της αποφάσεως αυτής και έχει 
όρια : 

Ανατολικά : Δημόσιο δάσος. 
Δυτικά: Δημόσιο δάσος και ακαλλιέργητος αγρός I. 

Καρρά. 
Βόρεια : Δημόσιο δάσος. 
Νότια : Δημόσιο δάσος. 
Ορίζουμε : α) Η αναδάσωση της εκτάσεως να γίνει με 

φυσική αναγέννηση, β) Η απόφαση αυτή : 
1. · Να ισχύσει προτού να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Σπάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΑΛΑΝΟΣ 
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