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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΑΘΗΝΑ 

7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1084 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 

65 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 1,050 στρεμ., στη θέση 
Γαλιούρια της Κοινότητας Άγναντης του Ν. Φθιώτιδος. 1 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,648 στρεμ., στη θέση 
Καμήνι της Κοινότητας Άγναντης του Ν. ΦΟιώτιδος. 2 

Κήρυξη ως · αναδασωτέας εκτάσεως 0,144 στρεμ., στην 
θέση Βλαχομάνδρι του Δήμου Καμ. Βούρλα του Ν. 
ΦΟιώτιδος... 3 

Κήρύξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 2,430 στρεμ., στη θέση 
Τσούκα της Κοινότητας Μαρτίνου του Ν. Φθιώτιδος.-. 4 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 15,630 στρεμ., στη 
θέση Σβέτζα της Κοινότητας Μεγαπλάτανου του Νομού 
Φθιώτιδος.   5 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 2,934 στρεμμάτων στη 
θέση Τριανταφυλλιές της Κοινότητας Αγ. Κων/νου 
του Ν. Φθιώτιδος. 6 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 3,124 στρεμ., στη θέση 
Γούρνα ή Τσαπουρνιά της Κοινότητας Άγναντος Ν. 
Φθιώτιδος. 7 

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 και 3 β) του άρθρ. 
38 παρ. 1. 

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

5. Την 2342/18.8.83 πρόταση του Δασαρχείου Αταλάν¬ 
της περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο 
θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουρ- 
γία της δασικής βλαστήσεως που καταστράφηκε από παρά¬ 
νομη εκχέρσωση και θα επιτευχθεί με φυσική αναγέννηση 
και τη διατήρηση του χαρακτήρος του δάσους ή της δασικής 
εκτάσεως, ώστε να αποκλεισθεί η διάθεση αυτής για άλλο 
σκοπό, την δημόσια έκταση ενός στρεμ. και πενήντατετρ. μ. 
(1,50) που βρίσκεται στη θέση Γαλιούρια της Κοινότητας 
Άγναντης του Ν. Φθιώτιδος και προσδιορίζεται από τα 
στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Α, όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμ¬ 
μα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως 
αυτής και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με αγρό Ευσταθίου Παπασταμάτη. 
Δυτικά : Με χάνδακα και πέραν αυτού με αγρό Ν. Πλούμη. 
Βόρεια : Με δημόσια δασική έκταση αειφύλλων - πλα- 

τυφύλλων και πέρα με αγρό Κ. Πολυχρόνη. 
Νότια : Με αγρό Ευσταθίου Παπασταμάτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Λαμία, 29 Αυγούστου 1983 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 

Ο Διευθυντής 

I. ΚΟΤΜΟΥΤΣΟΣ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 2831 (1) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 1,050 στρεμμ. στη 
θέση Γαλιούρια της Κοινότητας Άγναντης του Ν. Φθιώτιδος. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

Έχοντας υπόψη : 

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



530 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠίΣ ΚΥΕΣΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Δ.'ΧΑΡί,υσ αταααιιτηί. 

Τ ΟΠΠΓΡΛ(Μ"(·  Λ (ΑΓΡΑ ΛΊΑ4 Α 

Δημοαΐαε, Δίίει.,ΐί^ ί πτά&ίΐυ^ . που αατα/)νφ3πκε παράνομα 

£ΖΛ 3ϊίηι ΓΆΑΙΟΥΓίΑ “ .ανύ ίητα ^ ΛΓ/,'Α ΜΤΗΣ. γιο να ιΐΒγνχΡίΐ ανα — 

ΟΊ ϊ- 4 Ου!,' -.(αΒΓΔα) ο 1}ο50 6ΐοίγ. 

α·Λ .·Ί η 500 ' ' 

ϊαίωΐΐΰ. 
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Αριθ. 2832 . (2) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,648 στρεμμάτων στη 
θέση Καμήνι της Κοινότητας 'Λγναντης του Ν. 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 Ν. 998/79 «περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και 
συγκεκριμένα : α) του άρθρου 41 παρ. 1 και 3 , β) του άρθρ. 
38 παρ. 1. 

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

5. Την 2343/18.8.83 πρόταση του Δασαρχείου Αταλάν¬ 
της περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο 
θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουρ- 
γία της δασικής βλαστήσεως που καταστράφηκε από παρά¬ 
νομη εκχέρσωση και θα επιτευχθεί με φυσική αναγέννηση 
και τη διατήρηση του χαρακτήρας της δασικής εκτάσεως, 

ώστε να ;·.Γ,οκλ'-·.οϋεί η διάθεση αυτής για άλλο σκοπό, την 
δημόσια -' -.ταση ε/. κοσίων σαράντα οχτώ τ.μ. (648) που 
βρίσκετε, στη ί,έσς Καμήνι της Κοινότητος Αγναντης του 
Ν. Φίλ/.. Ίος και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε, 
Λ, άπω; _ αίνον.-αι στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο απο- 
τελιί ο; '.-,ν.: αν· μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει 
όρια : 
Ανατολικά : Με αγρό Αθαν. Κ. Μαγκλάρα και με δημόσια 

δασική έκταση. 
Δυτικι : Με δημόσια δασική έκταση αειφύλλων-πλατυ- 

φύλλων , κι μι αγρό Αθαν. Κ. Μαγκλάρα. 
Βόρεια : Με δημόσια δασική έκταση. 
Νότια : Με αγρό Αθαν. Κ. Μαγκλάρα και πέραν με αγρο¬ 

τικό δρόμο. 
II απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσου).-. 

Λαμία, 29 Αυγούστου 1983 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 

Ο Διευθυντής 
I. ΚΟΤΜΟΤΤΣΟΣ 

ΔΛΙΛΠνΟ ΛΤΑΑ**ηΗΙ__ 

• ΠΡΟΖΑ ΝΑΤΟ/.ίΤΤέ^Ο ΔΙΑΓΡΑ Α1Λ1Λ 
V 

ΔηυοΑζαξ Αααι*η$ ικιάδία)^ η συ κατζύπΐ3Α*ί £ ^ }| 
Παρανψα *.'» 3ϊίηι 'κλμηπι· νοινόχηταί, ν ϊ| 
ΜΜΛΛ1ΗΙ για να ιαγνι^Η αναΙαι*ι!ι'α. 

£Μ»ΑΒΒα! ,(ιϊΓΔΖΑ)ζ.σ,44Β 4ΐρ. 

£Λ. ί:ΰοο Λ 
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Λριθ. 2409 (3) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,144 στρεμ., στη θέση 
Βλαχομάνδρι του Δήμου Καμ. Βούρλα του Ν. 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 Ν. 998/79 «περί προστασίας δασών 

και των δασικών εν γένε: εκτάσεων της Χώρας» και συγκε¬ 
κριμένα : α) του άρθρου 41 παρ. 1 και 3. β) του άρθρου 38 
παρ. 1. 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.8.80. 

5. Την 1829/27.6.83 πρόταση του Δασαρχείου Αταλάντης 
περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα 
εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουρ- 

γία της δασικής βλαστήσεως που καταστράφηκε από παρά¬ 
νομη κατάληψη καιθα επιτευχθεί με φυσική αναγέννηση και τη 
διατήρηση του χαρακτήρος της δασικής εκτάσεως, ώστε να 
αποκλεισθεί η διάθεση αυτής για άλλο σκοπό, την δημόσια 
έκταση εκατόν σαράντα τεσσάρων τ.μ. (144) που βρίσκεται 
στη θέση Βλαχομάνδρι του Δήμου Καμ. Βούρλων του Ν. 
Φ.θιώτιδος και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε, 
Ζ,Α, όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει 
όρια : 
Ανατολικά, Δυτιτά, Βόρεια και Νότια : Με δημόσια δα¬ 

σική έκταση γυμνής βλαστήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Λαμία, 29 Αυγούστου 1983 

Ο Νομάρχης κ-α.α. 

Ο Διευθυντής 
I. ΚΟΪΜΟΤΤΣΟΣ 

Λαζλψιζιο ΛΤΛΛΛΗΤμλ 

Δ -ημοόΐας ϊούίκιζς η ον χατοΖ'ίΐΑΉχχ.ί ηορβίνο^αί 

*£« ^/μι Βλλχο»α*ιυΔΡΙ" Δηυου )ίΑΜ. ΟόΊΡλύΝ νιχ να χη*νχΒ$ί ανα» 

ΐοέοΑίά. ΔΑΙί/ΙΔβΝ ι (αβγλγχα^ 

ΚΛ. ίΐΖΟΟ 
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Αριθ. 2.944 ' (*) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεώς 2,430 στρεμ., στη θέση 
Τσούπα της Κοινότητας Μαρίνου ταυ Νομού Φ&ιωτι- 
δος. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΠΆΟΕ 

'Ε^σντας υχόψη: 
1. Τιξ διατάξεις του άρθρου 1ϋ7 «βρ. 3< του Συντάγμα¬ 

τος. 
2. Τις *ερί 5ιοαητ«ή« ακοοανηρώσεως' διατίάξεις. 
3. Τις διαπάίξεις του Ν. 998/79 «κερί τροπβον»; δαπύν 

χβκ των δασηιών «ν γ0**ι επιτάσεων της ^ί>ρας» χ»ι συγκε¬ 
κριμένα: β) Του άρθρου 41 ααρ ξέγραφες 1 και 3, β) του 
άρθρου 38 χαρμίγραφος 1. ( ’ 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας: *) 160417/ 
1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.980. 

5. Την 2790/28.83 χρδταση του Δασαρχείου Αταλ!άντης 
κερί κηρύξεως αναδασωτέας της αναφερεμ,ίινης στο δρμ* 
ικτάτεως, ακοφασίζουμε: 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, μ* σκοπό τη»» εχαναδημιουργΓα 
της δασικής όλαστήρεως που καταστράρνμε ατό παρά¬ 
νομη κατάληψη και θα επιτευχθεί με φυσική αναγέννηση και 

τη διατήρηση του χαρακτήρος του δάσους ή της δασικής 
εκτάσεως, ώστε να αποκλεισθεί η διάθεση αυτής για άλλο 
σκοπό, την δημόσια έκταση δύο στρεμμάτων και τετρακο- 
σίων τριάντα τ.μ. (2,430) στρεμ. που βρίσκεται στη θέση 
Τσούκα της Κοινότητας Μαρτίνου του Ν. Φθιώτιδος και προσ¬ 
διορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Α, όπως φαίνονται στο 
συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί (αναπόσπαστο 
μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με ιδιοκτησία Γεωργ. I. Κωτσαλά από πα- 
χώρηση με τον 36300/71 οριστικό τίτλο Νομαρχ. Φθ/τιδος. 
Δυτικά : Με δημόσιο δάσος πεύκης και αειφύλλων καμ- 

μένο. 
Βόρεια: Με παλαιά εναέρια γραμμή μεταλλείου και 

δημόσιο δάσος πεύκης καμμένο. 
Νότια : Με δημόσιο δάσος πεύκης αειφύλλων καμμένο. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Λαμία, 9 Σεπτεμβρίου 1983 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 

Ο Διευθυντής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΜΟΤΤΣΟΣ 

ύΛΙΑΡΪΙΙΟ 41·· 14 ν.νΧ. 

Τ0Π0ΓΡΑ0ΙΚ0 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Δ.μαίϊαι, ΙαΙιιίίζ ικζάίίως παν κ««ΙιίΛι παμΐνομα 
Αν,ι'τ»»^* 'Λυιηΐνον'ρι· κι *γη3ίϊ ηαΙαίΜΛ. 

ΙΜΙΑΛΟΜ I (λμγΔΛ} .3.410 ·<("/' 

ΪΛΙΜΛί ΙΐίΟΟΛ 

ΐΙ ιραν' Σά *»$ ΎΤΜύΧ η$ ααμμβνφ 

ΠβΪΛΑΜ_«νορως ΜΙ’ΐΑ——— 22—'ϊί’1 ,·1** /** | 
““ ΥύΦ.!* ί 

.-Τ5~- 
1* 

ί 

Ί 
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Αριθ. 3039 (5) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 15,630 στρεμ., στη θέση 
Σβέτζα της Κοινότητας Μεγαπλάτανου του Ν. Φθιώτιδος. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 
2. Τις περ( 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 και 3, β) του άρθρ. 
38 παρ. 1. 

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

5. Την 2344/9.9.83 πρόταση του Δασαρχείου Αταλάντης 
περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα 
εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

εκτάσεως, ώστε να αποκλεισθεί η διάθεση αυτής για άλλο 
σκοπό, την δημόσια έκταση δέκα πέντε στρεμ., και εξακοσίων 
τριάντα τ.μ. (15,630) στρ. που βρίσκεται στη θέση Σβέτζα 
της Κοινότητας Μεγαπλάτανου του Ν. Φθιώτιδος και προσ- 
διορίζεται από τα στοιχεία Τμ. Α' ΑΒΓΕΟΠΡΣΑ και Τμ. Β' 
ΖΗΘΙΚΛΜΝΞΖ, όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής 
και έχει όρια : 

Τμήμα Α' 6,750 στρεμ.μάτων : 
Ανατολικά, Δυτικά και Βόρεια : Με αγροτικές καλλιέρ¬ 

γειες. 
Νότια : Με χέρσα έκταση. 
Τμήμα Β' 8,880 στρεμμάτων : 

Ανατολικά, Δυτικά, Βόρεια και Νότια: Με αγροτικές 
καλλιέργειες. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Λαμία, 15 Σεπτεμβρίου 1983 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουρ- 
γία της δασικής βδαστήσεως που καταστράφηκε από πυρ- 
καΐά στις 17.5.83 και θα επιτευχθεί με φυσική αναγέννηση 
και τη διατήρηση του χαρακτήρος του δάσους ή της δασική 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 

Ο Διευθυντής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΟΤΤΣΟΣ 

*·*βΓ*·* 
ή Λ^ι/β Ι3Γ- <(- >1*1 I 

4ο/"· Ι.Γ^Ρ ///η 

ιιη 

Μαΐηοί/Δη* 
Κ. ΝΤΟ* 
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Αριθ. 2830 (6) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εχτάσεως 2,934 στρεμμάτων στη 
θέση «Τριανταφυλλιές» της Κοινότητας Αγ. Κων/νου 
του Νομού Φθιώτιδας. 

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 Υπουργείου Γεωργίας, α) 160417/ 
1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Την 2293/18.8.83 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 παράμονη 
εκχέρσωση και θα επιτευχθεί με φυσική αναγέννηση και τη 
διατήρηση του χαρακτήρος του δάσους ή της δασικής εκτά¬ 
σεως, ώστε να αποκλεισθεί η διάθεσης αυτής για άλλο σκοπό, 
την δημόσια έκταση δυο στρμ. και εννεακοσίων τριάκοντα 
τεσσάρων τ.μ. (2,934) που βρίσκεται στη θέση «Τριαντα¬ 
φυλλιές» της Κοινότητας Αγ. Κων/νου του Νομού Φθιώ- 
τιδος και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Τμ : Α' (Α,Β,— 
Λ,Μ,Α), Τμ. Β (ΝΞ0ΠΡΝ) Τμ. Γ (Σ,Τ,-ΧΨΣ) όπως 
φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια : 

Τμήμα Α' (1,910) στρ. 
Ανατολικά : Με αγροτικό δρόμο 

Τμήμα Β' (0,258) στρ. 
Ανατολικά : με αγρατικό δρόμο 

Τμήμα Γ' (0,766) στρ. 
Ανατολικά: Με δημ. δασ. έκταση και χέρσα έκταση 

πλάτους 3 μ. κατεχόμενο από Γ. Δέγλερη. 
Τμήμα Α' (1,910) στρ. 

Δυτικά : Με κατεχόμενη έκταση από Γ. Δέγλερη και 
δημ. δασ. έκταση. 

Τμήμα Β' (0,258) στρ. 
Δυτικά : Με δημ. δασ. έκταση 

Τμήμα Γ' (0,766) στρ. 
Δυτικά : Με αγροτικό δρόμο 

Τμήμα Α' (1,910)στρ. 
Βόρεια : Με κατεχόμενη έκταση από Γ. Δέγλερη και με 

δημόσια δασική έκταση. 
Τμήμα Β' (0,258) στρ. 

Βόρεια : Με δημόσια δασική έκταση 
Τμήμα Γ' (0,766) στρ. 

Βόρεια : Με αγροτικό δρόμο 

Τμήμα Α' (1,910) στρ. 
Νότια : Με δημόσια δασική έκταση 

Τμήμα Β' (0,258) στρ. 
Νότια : Με αγροτικό δρόμο 

Τμήμα Γ' (0,766) στρ. 
Νότια : Με δημόσια δασική έκταση. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Λαμία, 29 Αυγούστου 1983 

Ο Νομάρχης και α.α. 
Ο Δ/ντής 

I. ΚΟΤΜΟΥΤΣΟΣ 
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Αριθ. 2829 - (7) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 3,124 στρεμμάτων στη 
θέση «Γούρνα ή Τσαπουρνιά», της Κοινότητας* Αγναντης 
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 πραστασίας 

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. 

5. Την 2292/18.8.83 πρόταση του Δασαρχείου Αταλάν¬ 
της περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομϊνης 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 του δάσους ή της δασικής εκτά¬ 
σεως, ώστε να αποκλεισθεί η διάθεση αυτής για άλλο σκοπό, 
την δημόσια έκταση τριών στρεμ. και εκατόν είκοσι τεσσά¬ 
ρων τ.μ. (3,124) που βρίσκεται στη θέση Γούρνα ή Τσαπαρ- 
νιά της Κοινότητας Άγναντης του Νομού Φθιώτιδος και 
προσδιορίζεται από τα στοιχεία : Τμήμα Α' (Α,Β,Γ,Δ,Α), 

Τμήμα Β' (Ε,Ζ,Η,Θ,Ε), όπως φαίνονται στο συννημμένο 
διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απο- 
φάσεως αυτής και έχει όρια : 

Τμήμα Α' 2,299 στρ. 
Ανατολικά : Με χάνδακα και πέραν με αγρό Α. Γκολφο- 

μήτσου. 
Τμήμα Β' (0,825) στρ. 

Ανατολικά : Με αγρό Αθ. Γκολφομήτσου. 
Τμήμα Α (2,299) στρ. 

Δυτικά : Με αγρό Αθ. Γκολφομήτσου 
Τμήμα Β' (0,825) στρ. 

Δυτικά : Με αγρό Α. Γκολφομήτσου 
Τμήμα Α' (2,299) στρ. 

Βόρεια : Με δημοσία δασική έκταση και αγρό Ν. Παπα- 
γεωργίου '. 

Τμήμα Β' (0,825) στρ. 
Βόρεια : Με αγρό Α. Γκολφομήτσου 

Τμήμα Α' (2,299) στρ. 
Νότια : Με αγρό Α. Γκολφομήτσου 

Τμήμα Β' (0,825) στρ. 
Νότια : Με δημόσια δασική έκταση. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Λαμία, 29 Αυγούστου 1983 

Ο Νομάρχης και α.α. 

Ο Δ/ντής 
I. ΚΟΤΜΟΤΤΣΟΣ 

ΑΛίΛΡΜίΩ_ΑΤΑΑΑΗ1ΗΪ. 
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