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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΏΣΕΙΣ 
ΛΠΟΦΑΙΕΙΙ 

Κήρυξη ως αναδασωτέας δημοσίας δασικής έκτασης τριών 
στρεμμάτων και εξακοσίων χιλιοστών του στρέμματος 
(3,600) στη θέση Άγιος Πέτρος -περιφέρειας Κοινότη- 
τος Ν. Εύβοιας Στύρων Καρυστίας Ν. Εύβοιας. 1 

Κήρυξη ως αναδασωτέας Μοναστηριακής δασικής έκτα¬ 
σης ενός στρέμματος και πεντακόσίων χιλιοστών του 
στρέμματος (1,500) στη θέση Καμάρα Ιμπερέ -περιφέ¬ 
ρειας Κοινότητας Μακρυμάλλης Ψαχνών Ν. Εύβοιας... 2 

Κήρυξη ως αναδασωτέας διακατεχόμενης δασικής έκτα¬ 
σης τριάντα επτά στρεμμάτων (37,00) στη $έοη Τσιμ- 
πρέλι περιφέρειας Κοινότητας Νεροτριβιάς Χαλκίίος 
Ν. Εύβοιας... 3 

Κήρυξη ως αναδασωτέας διακατεχομένης δασικής έκτα¬ 
σης ενές στρέμματος (1,000) στη θέση Τσιμπρέλι περι- 
φερείας Κοινότητας Νεροτριβιάς Χαλκίδος Ν. Εύβοιας. 4 

Κήρυξη ως αναδασωτέας διακατεχομένης δασικής έκτα¬ 
σης τεσσάρων στρεμμάτων και οκτακόσιων χιλιοστών 
του στρέμματος (4,800) στη θέση Καψάλα περιφέρειας 
Κοινότητος Μηλεών Ιστιαίας Ν. Εύβοιας.5 

Κήρυξη ως αναδασωτέας διακατεχομένης δασικής έκτα¬ 
σης εκατό τριάντα τρία χιλιοστά του στρέμματος (0,133) 
στη θέση Προφήτης Ηλίας περιφέρειας Κοινότητας Πο¬ 
λιτικών Χαλκίδος, Ν. Εύβοιας. 6 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 4,300 στρεμμάτων, στη 
θέση «ΜπιζαξΙ» της Κοινότητας Λεπρέου του Νομού 
Ηλείας.    7 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΘΦΑΧΕΙΧ 

Αριθ. 4357 (1) . 

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης δημοσίας δασικής τριών 
στρεμμάτων και- εξακοσίων χιλιοστών του στρέμματος 
(3,600) στη θέση Άγιος Πέτρος περιφέρειας Κοινότητος 
Νομού Εύβοιας Στύρων Καρυστίας Ν. Εύβοιας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΤΒΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση και'την 
19720/13-9-83 απέόφαση του Νομάρχη Εύβοιας «περί 
αναθέσεως αρμοδιοτήτων υπογραφής υπηρεσιακών εγγρά¬ 
φων». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του συντάγμα¬ 
τος της Χώρας. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας δασών 
και δασικών εκτάσεων της Χώρας και ειδικώτερα α) του 
άρθρου 41 παρ. 1 β) του άρθρου 38 παρ. 1 

4. Τις διατάξεις του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8-7-80 β) 182447/3049/24-9-80 

5. Την 3369/14-10-1983 αναφορά του δασαρχείου Αλι- 
βερίου περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερομένης 
δασικής έκτασης που κάηκε την 23-9-83, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό την διατήρηση του 
χαρακτήρα του δάσους και την προστασία και ανάπτυξη της 
δασικής βλαστήσεα>ς κλπ. την δημοσία δασική έκταση των 
τριών στρεμμάτων και εξακοσίων χιλιοστών του στρέμματος 
(3,600) που βρίσκεται στη Θέση Άγιος Πέτρος Κοινότη- 
τος Στύρων Καρυστίας Ν. Εύβοιας και προσδιορίζεται από 
τα στοιχεία ΑΒΓΔΑ και έχει όρια : 
Ανατολικά : Δημοσία δασική έκταση. 
Δυτικά: Αγροτική έκταση. 
Βόρεια : Αγροτικός δρόμος Στύρων. 
Νότια : Δρόμος Χαλκίδος-Καρύστου. 
Όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα 

που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μέρος της παρούσης από- 
φάσης. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
Χαλκίδα, 7 Νοεμβρίου 1983 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής Δασών. 
Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
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Αριθ. 4308 (2) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας Μοναστηριακής δασικής έκτασης 
«νός στρέμματος και χεντακοσων χιλιοστών του στρίμ- 
σματος (1,500) στη θέση Καμάρα Ιμπερέ περιφερείας Κοι¬ 
νότητας Μακρυμάλλης Ψαχνών Ν. Ευβοίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΤΒΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση και την 
19720/13-9-1983 απόφαση του Νομάρχου Ευβοίας «περί 
αναθέσεως αρμοδιοτήτων υπογραφής υπηρεσιακών εγγρά¬ 
φων». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγμα¬ 
τος της Χώρας. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί Προστασίας Δα¬ 
σών και δασικών εκτάσεων της Χώρας και ειδικώτερα : 
α) του άρθρου 41 παρ. 1 β) του άρθρου 38 παρ. 1 

4. Τις διατάξεις των διαταγών του Υπουργείου Γεωργίας 
α) 160417/1180/8-7-80 β) 182447/3049/24-9-80 

5. Την Ζ/4510/12-10-83 αναφορά ταου ΔασαρχείουΧαλ- 
κίδος περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερομένης 

δασικής έκτασης που κάηκε την 22-8-1983 αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό την διατήρηση του 
χαρακτήρα του δάσους και την προστασία και ανάπτυξη 
της δασικής βλαστήσεως κλπ. τή Μοναστηριακή δασική 
έκταση ενός στρέμματος και πεντακοσίων χιλιοστών του 
στρέμματος (1,500) που βρίσκεται στη θέση Καμάρα Ιμπερέ 
Κυινότητος Μακρυμάλλης Ψαχνών Ν. Ευβοίας και προσδιο¬ 
ρίζεται από τα στοιχεία ΑΒΓΔΑ και έχει όρια : 

Ανατολικά : δάσος X. πεύκης. 
Δυτικά : δάσος X. πεύκης. 
Βόρεια : Αγρόκτημα Γ. Γκαλούφα. 
Νότια : δάσος X. πεύκης. 
Όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα 

που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης. 
Η απόφαση αυτή να πδημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα 7 Νοεμβρίου 1983 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής Δασών. 
Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
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Αριθ. 4306 · 
*-_—_ (3) 

Η"**Κοιν6^05 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΓΒΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

19720/13 Υια διοικητική αποκέντρωση και την 
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δασικής έκτασης που κάηκε την 16-8-83 αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό την διατήρηση του 
χαρακτήρα του δάσους και την προστασία και ανάπτυξη της 
δασικής βλαστήσεως κλπ. την διακατεχομένη δασική έκταση 
των τριάντα επτά στρεμμάτων (37,000) που βρίσκεται στη 
θέση Τσιμπρελί Κοινότητας Νεροτριβιάς Χαλκίδος Ν. Εύ¬ 
βοιας και προσδιορίζεται από τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙ 
ΚΛΑ και έχει όρια : 
Ανατολικά: διακατ. δάσος Νεροτριβιάς. ; 
Δυτικά : διακατ. δάσος Νεροτριβιάς. 
Βόρεια : διακατ. δάσος Νεροτριβιάς. 
Νότια : Αγροί άνω οικισμού Νεροτριβιάς. 
Όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα ι 

που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης. | 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα, 7 Νοεμβρίου 1983 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής Δασών 

Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
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Αοιθ. 4307 (4) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας διαχατεχομένης δασικής έκτα¬ 
σης ενός στρέμματος (1,000) στη θέση Τσιμπρέλι περι¬ 

φέρειας Κοινότητος Νεροτριβιάς Χαλκίδος Νομού Εύβοιας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση και την 
19720/13-9-83 απόφαση του Νομάρχου Εύβοιας «Περί 
αναθέσεως αρμοδιοτήτων υπογραφής υπηρεσιακών εγγρά¬ 
φων». 

2. Τις πδιατάξεις του άρθρου 117 παρ. του Συντάγματος 
της Χώρας. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί Προστασίας Δα¬ 
σών και δασικών εκτάσεων της Χώρας και ειδικώτερα : 
α) του άρθρου 38 παρ. 1 β) του άρθρου 38 παρ. 1 

4. Τιε διατάξεις των δ/γών του Υπουργείου Γεωργίας : 
α) 160417/1180/8-7-80 β) 182447/3049/24-9-80 

5. Την Ζ/4511/12-10-83 αναφορά του Δασαρχείου Χαλ- 
κίδος περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερομένης 

δασικής έκτασης που κάηκε την 25-8-83 αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα με σκοπό την διατήρηση 
του χαρακτήρα του δάσους και την προστασία και ανάπτυξη 
της δασικής βλαστήσεως κλπ. τη » διακατεχομένη δασική 
έκταση ενός στρέμματος (1,000) που βρίσκεται στη θέση 
Τσιμπρέλι Κοινότητος Νεροτριβιάς Χαλκίδος Ν. Ευβοίας 
και προσδιορίζεται από τα στοιχεία ΑΒΓΔΑ και έχει όρια '· 

Ανατολικά : δάσος X. πεύκης. 
Δυτικά : δάσος X. πεύκης. 
Βόρεια : δάσος X. πεύκης. 
Νότια : δάσος X. πεύκης. 
Όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα 

που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα, 7 Νοεμβρίου 1983 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής. 

Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
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Αριθ. 4097 (5) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας διακατεχομένης δασικής έκτασης 
τεσσάρων στρεμμάτων και οκτακοσίων χιλιοστών του 
στρέμματος (4,800) στη θέση Καψάλα περιφέρειας Κοι- 
νότητος Μ/)λεών Ιστιαίας Νομού Εύβοιας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση και την 
19720/13-9-1983 απόφαση του Νομάρχου Ευβοίας «Περί 
αναθέσεως αρμοδιοτήτων υπογραφής υπηρεσιακών εγγρά¬ 
φων». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγμα¬ 
τος της Χώρας. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί Προστασίας Δα¬ 
σών και δασικών εκτάσεων της Χώρας και ειδικώτερα : 
α) του άρθρου 41 παρ. 1 β) του άρθρου 38 παρ. 1 

4. Τις διατάξεις των δ/γών του Υπουργείου Γεωργίας : 
α) 160417/1180/8-7-80 β) 182447/3049/24-9-80 

5. Την Ηα/2900/26-9-83 αναφορά του Δασαρχείου Ιστι- 
αίας περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερομένης. 

δασικής έκτασης που κάηκε την 7-8-83 αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα με σκοπό την διατήρηση του 
χαρακτήρα του δάσους και την προστασία και ανάπτυξη 
της δασικής βλαστήσεως κλπ. την διακατεχομένη δασική 
έκταση τεσσάρων στρεμμάτων και οκτακοσίων χιλιοστών 
του στρέμματος (4,800) που βρίσκεται στη θέση Καψάλα 
Κοινότητος Μηλεών Ιστιαίας Ν. Ευβοίας και προσδιορίζε¬ 
ται από τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΑ και έχει όρια : 

Ανατολικά : δάσος X. πεύκης. 
Δυτικά : δάσος X. πεύκης. 
Βόρεια : δάσος X. πεύκης. 
Νότια : δάσος X. πεύκης. 
'Οπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα 

που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα, 7 Νοεμβρίου 1983 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής 

Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
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Αριθ. 4083 

--- <6) 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη ; 

19720/1 ^ δΐ°1\ν1^ απ°κέντρωση και την 

ΙΤΖ,ίίκοτ“’“: το“ίρβρο"41 ■”">·1 μ 

η ί /41.κ/2°'9'83 ανα?°ρά του Δασαρνείου Χ*λ 
κίδο,περί κηρυξεως ως αναδασωτέας της αναοεοουέ™ 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα με σκοπό την διατήρηση του 
χαρακτήρα του δάσους και την προστασία και ανάπτυξη 
της δασικής βλαστησεως κλπ. την διακατεχομένη δασική 
έκταση των εκατό τριαντα τρία χιλιοστών του στρέμματος 
(0,133) που βρίσκεται στη θέση Προφήτης Ηλίας Κοινό- 
τητος Πολιτικιάν Χαλκίδας Ν. Ευβοίας και προσδιορίζεται 
από τα στοιχεία του σχεδιαγράμματος που ακολουθεί και 
έχει όρια : 
Ανατολικά : ως το σχεδιάγραμμα. 
Δυτικά : ως το σχεδιάγραμμα. 
Βόρεια : ως το σχεδιάγραμμα. 
Νότια : ως το σχεδιάγραμμα. 

Οπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα το οποίο απο- 

Τε υ ανα“<^σ7:αστο Ρ^Ρ°? τη? παρούσης απόφασης. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα, 7 Νοεμβρίου 1983 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής Δασών 

Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 4275 (7) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 4,300 στρεμμάτων, στη θέση 
«ΜπιζαξΙ» της Κοινότητας Λεπρέου του Νομού Ηλείας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 

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 Νόμου 998/79 «περί προστασίας 

των δασών κ.λ.π.» και ειδικώτερα : 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 γ) 141823/24-2-83. 

5. Την 4158/9-11-83 πρόταση του Δασαρχείου Ολυμπίας 
για κήρυξη, της δασεκτάσεως που αναφέρεται στο θέμα, 
ως αναδασωτέας, διότι η δασική βλάστηση που την κάλυπτε 
καταστράφεηκε με εκχέρσωση, και επιβάλλεται η εκ νέου 
δάσωσή της, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουργία 
με φυσική αναγέννηση, της δασικής βλαστήσεως που κατα¬ 
στράφηκε από εκχέρσωση που έκανε ο Δημήτριος Νικ. Μα- 
νουσόπουλος κάτοικος Λεπρέου, την δημόσια δασική έκταση 
εμβαδού (4,300) τεσσάρων στρεμμάτων και 300Μ2, που 
βρίσκεται στη θέση «Μπιζαξί» της Κοινότητας Λεπρέου. 
Προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ, έως και Ο,Α 

και έχει όρια : 
Ανατολικά : Δάσος χαλ. πεύκης και αειφύλλων. 
Δυτικά : Δάσος χαλ. πεύκης και χωράφι του Δημ. Νικ. 

Μανουσοπούλου. 
Βόρεια : Ελαιώνα Παν. Διαμαντοπούλου. 
Νότια : Δημόσιο δρόμο Θολού-Ν. Φιγαλίας. 
Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πύργος, 17 Νοεμβρίου 1983 

Ο Νομάρχης.- 
ΗΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ 
περιοχής. Κοινοχητας-Δ,ΟΤΕΕΰ· 

ΚΛΙΝΛΚΑ μΪΜ 
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