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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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ΛΡΙΘΜΟΧ ΦΥΛΛΟΥ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠ ΑΛΛΟΤΡΙΏΣΕΙΣ 
ΑΙΟΦΑέΙΐΙ 

Κήρυξη ως ανάδαόωτέας εκ-πέσε ως 4.474 τ.μ. στη θέση 
Περβετούοα — Χοχλακιές* Κοινότητας Μαριτσών Ρό¬ 
δου Νομού Δωδ/νήσου.   1 

Κήρυξη αναδασωτέας έκΥασης 3.250 στρεμμάτων στη 
θέση «ΜΟΣΧΟΥ - ΛΑΔΙΚΟ» Κοινότητας Κα¬ 
λυβιών .  2 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 77,125 στρεμμάτων στη 
θέση «ΠΑΝΩ ΚΑΛΑΜΩΝ - ΠΟΤΑΜΙΕΣ» κοινό¬ 
τητας θολού . 3 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης τριακοσίων πενήντα στρεμ¬ 
μάτων στη θέση «Κοριτσάρι» περιοχής Κοινότητας 
Πύργων Ν. Δράμας· .  4 

Ανάκληση αποφάσεως κηρύξεως αναδασωτέας εκτάσεως 
(28,82) στρεμμάτων, στη θέση «Σέρβινα» Δήμου 
Κόνιτσας Ν. Ιωαννίνων ......5 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (1209) στρεμμάτων στη 
θέση «Δέση - Σιούρη» ή Παναγία Κορυφή» της. Κοι¬ 
νότητας Καμαρίου του Νομού Κορινθίας.6 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (21,550) στρεμμάτων 
στη θέση «Πίσω Περιβόλια» της κοινότητος Πελλήνης 
Νομού Κορινθίας . 7 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΒΣΕΙΣ 

Αριθ. 5161 (1) 

Κήρυξη ως Αναδασωτέας εκτάσεως 4.474 τ.μ. στη θέση 
Περβετούρα - Χοχλακιές Κοινότητας Μαριτσών Ρόδου 
Νομού Δωδ/νήσου. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 
Έχοντας υπόψη : 

1. διατάξεις περί διοικητικής αποκεντρώσεως. 
2- Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 1 του Συντάγματος. 
3. 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. 

. Α· Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : ά) 160417/ 
1180/8.7.1980 β) 182447/3049/24,9.1980. 

5. Την έκθεση αυτοψίας και την πρόταση του Τεχνο¬ 
λόγου Δασοπονίας Χρήστου Γαλατά περί κηρύξεως ανα¬ 
δασωτέας της αναφερομένης στο θέμα εκτάσεως. 

6. Την αριθ. 5011/10.1983 εισήγηση Δ/νσης Δασών, 
αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα της δασικής έκτασης και την αποκατάσταση 
της βλαστήσεως που κάηκε στις 10.10.1983 την δημόσια 
δασική έκταση 4.474 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Περ¬ 
βετούρα - Χοχλακιές της Κοινότητας Μαριτσών και προσ- 
ζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α, όπως φέρ¬ 
νονται στο συνημμένο διάγραμμα το οποίο αποτελεί Ανα¬ 

πόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και έχει όρι*; 

Ανατολικά, Δυτικά και Νότια : Με δασική έκγ«φΐ). 
Βόρεια : Με γεωργικές καλλιέργειες, 

όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος τής απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ρόδος, 31 Οκτωβρίου 1983 

Η Νομάρχης 

Α. ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ 
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Αριθ. 5036 (2) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 3.250 στρεμμάτων στη θέση 
«ΜΟΣΧΟΥ - ΛΑΔΙΚΟ» Κοινότητας Καλυθιών. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

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

της Χώρας και ειδικώτερα : 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. Πην αριθ. 4917/13.10.1983 εισήγηση της Δ/νσης Δα¬ 
σών Δωδ/νήσου, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα της δασικής έκτασης και την αποκατάσταση 
της βλάστησης που καταστράφηκε από πυρκαϊά στις 28 
Σεπτέμβρη 1983 την δημόσια δασική έκταση, εμβοδού τριών 
(3) στρεμμάτων και διακοσίων πενήντα (250) τετραγω- 
νικών μέτρων που βρίσκεται στη θέση «ΜΟΣΧΟΥ - ΛΑ¬ 
ΔΙΚΟ» Κοινότητας Καλυθιών και έχει όρια : 
Ανατολικά, Δυτικά και Βόρεια : Δασική έκταση. 
Νότια : Παλιά Εθνική οδό Ρόδου - Λίνδου 
Οπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ρόδος, 20 Οκτωβρίου 1983 

Η Νομάρχης 
Α. ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΏΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 5035 (3) 
11 ---- * ’Ί 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 77,125 στρεμμάτων στη 
θέση αΠΑΝΩ ΚΑΛΑΜΩΝ - ΠΟΤΑΜΙΕΣ» κοινότητας 
Θολού. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΤ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παραγρ. 3 του Συν¬ 

τάγματος 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 Δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας: α) 160417/ 
1180/8.7.1980, β) 182447/3049/24.9.1980. 

5. Την αριθ. 4152/17.10.1983 εισήγηση της Δ/νσης 
Δασών Δωδ/νήσου, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα της δασικής έκτασης και τη αποκατάσταση της 
βλάστησης που καταστράφηκε από πυρκαϊά στις 30 Αυ- 
γούστου 1983 την δημόσια δασική έκταση εμβαδού εβδο¬ 
μήντα εφτά στρεμμάτων και εκατό είκοσι πέντε (77,125) 
τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται στη θέση «ΠΑΝΩ 
ΚΑΛΑΜΩΝ ΠΟΤΑΜΙΕΣ, Κοινότητας Θολού και έχει 
όρια : 

Ανατολικά και Βόρεια : Δασική έκταση και γεωργικές 
καλλιέργειες 
Δυτικά : Δασική έκταση 
Νότια : Γεωργικές καλλιέργειες. 
Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης. 

Ρόδος, 20 Οκτωβρίου 1983 

Η Νομάρχης 
Α. ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ 

ΛποΐθΑΐΛ/4 

£ θ//}ΟΤ*?ΑΧ <?££4ατον_ "Ρολού αΡο'ΤΟ* ^?■*/*?* 

'Γρ, τ0,70,/·τ#** ΑλΙααΛΧΤΤΤΑ' 

<*/“& 5035/»°- /ο·βό '7> 
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Αριθ. 4115 (4) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης τριακοσίων πενήντα στρεμ¬ 
μάτων στη θέση «Κοριτσάρι» περιοχής Κοινότητας Πύρ¬ 
γων Ν. Δράμας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 

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 διατάξεις του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8.7.80 και β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Πην αριθ. 10781/20.10.83 αναφορά του Δασαρχείου 
Δράμας για την κήρυξη αναδασωτέας της έκτασης που 
αναφέρεται στο θέμα λόγω πυρκαίάς, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό την επαναδημιουρ- 
γία της δασικής βλάστησης που καταστράφηκε από πυρ- 
καΐα στις 17.10.1983 και τη διατήρηση του χαρακτήρα 

του δάσους και της δασικής έκτασης τη δημόσια δασική 
έκταση εμβαδού τριακοσίων πενήντα (350) στρεμμάτων 
που βρίσκεται στη θέση «Κοριτσάρι» περιοχής Κοινότητας 
Πύργων Ν. Δράμας και προσδιορίζεται από τα στοιχεία 
Α,Β,Γ,Δ, και έχει όρια : 
Ανατολικά : Ρέμα ΔΤ 43δ δημοσίου δασικού συμπλέγ¬ 

ματος Βώλακος - Πύργων. 

Δυτικά : Ράχη - Ρέμα ΔΤ 44 δημοσίου δασικού συμ¬ 
πλέγματος Βώλακος - Πύργων. 
Βόρεια : ΔΤ 43δ δημοσίου δασικού συμπλέγματος Βώ¬ 

λακος - Πύργων. 
Νότια: ΔΤ 42 δημοσίου δασικού συμπλέγματος Βώ¬ 

λακος - Πύργων. 
Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 
Η αποκατάσταση της δασικής βλάστησης θα γίνει με 

φυσική αναγέννηση. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Δράμα, 27 Οκτωβρίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΕΤΑΓ. ΡΟΓΚΑΚΟΣ 
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^ 2896_. (5) χ'7; **> 17.10 1983 έκθεση ερεύνης του Δασολόγου 
. , * Χρήστου Γ. Τουρλακίδη με την οποία συμφωνούμε, η ο- 

/9« «ΤΙ απ0?α°ίεως χγ1Ρυ^ αναδασωτέας εκτάσιως “ποδεικνυ« <*τι η ανωτέρω απόφασή μας εκδόθηκε 
(28,82) στρεμμάτων, στη θέση «Σέρβινα» Δήμου Κό- *ί πραγματική πλάνη και στηρίζεται σε ανακριβή στοι- 

νιτσας Ν. Ιωαννίνων ^ ζο^ιε · α?°Ρα ^ Χαρακ^Ρα της έκτασης, αποφασί- 

• ■ < γ γγ··-—ι ·*■·/ «έρρινα» 
νιτσας Ν. Ιωαννίνων 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 
Ζ. I ΙΛ Λΐ/ν^Γι·ϋ· Μ ΠΛΩ/»ΤΛ 'Γ 

Ανακαλούμε μερικώς τη με αριθμό 601/6.4.1982 από¬ 
φαση μας με την οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα Δημόσια 
/2ο°μ, τάση εμβαδου (33,29) στρεμμάτων, για έκταση 

ΙΪΆ^ «Σίρρ,ν... „ 2, Τ« ίων &2)κΐνΤμμ"“ν 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» Η^Θ I Κ Λ προ®διοΡ^εται α7τό τα στοιχεία Δ,Ζ, 

Χαι συγκεκριμένα το άρθρο 44 παρ. 1, 2, 3 και το άρΓρο της 601/82^άποΐά^'9 στ,° ^^ημμένο διάγραμμα 
“Λ1; ^υ ένειόοια" 9 5 μας κηρυξεως αναδασωτέας και 
38 παρ. 1. Γ *· ° και το *Ρ»Ρ<> 

3. Τις διατάξεις για Διοικητική Αποκέντρωση. 

4$^/* *- 182447/ 
# » -αναοα 

που έχει όρια : 

Ανατολικά : 12/81 Π.Δ.Α. 

Δυτικά : Δημόσια δασική έκταση 
βόρεια : Ημιονικός δρόμος προς Καβάσιλα 
νί6τια . Ημιονικός δρόμος προς Ηλιόρραχη. 
■I ια την υπήληιτ™ // /σ\ _Λ..Τ') 

δημοσιευθηκε στο Δ' τεύχος με αριθ. 351/19.7.82 ΦΕΚ. οποία έχτ<χσγ> (4\ι7) «τρεμμάτων για την 
6. Τη με αριθμό 208446/2845/27.10.1978 απόφαση του κητικ*Γ«ν^ ®έμα Τ’35 α™3σιω« έφεσης και διεκδι- 

ε, ^ - -· 
«2 Κ» Γι4—·31 *»*«» ** 
ζομένην επί ανακριβών στοινείων. η ντ . 

Ο Νομάρχης 
ΧΡ. ΜΑΡΤΙΝΗΣ 

Ρ·*Α9*Ι4 Ι9Λ****ί& ΑΑ**Χ*# Κ·*ι·£«! 
4Ιμ·4 *·<■·*«»« 

ι *Ϊ·ΜΙ«4. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) «ί»'ι 

Αριθ. 2016 (7) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (21,550) στρεμμάτων στη 
θέση «Πίσω Περιβόλια» της κοινότητος Πελλήνης Νο¬ 
μού Κορινθίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

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

ματος 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. 1. 

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 την 11η Οκτωβρίου 1983 και σύμ¬ 
φωνα με την αριθ. 5575/27.10.83 πρόταση του Δασαρ¬ 
χείου Ξυλοκάστρου επιβάλλεται να κηρυχθεί αναδασωτέα, 
αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα της δασικής έκτασης με φυσική αναγέννηση 
ώστε ν’ αποκλειστεί η διάθεση αυτής για άλλο προορισμό, 
τη δημοσία δασική έκταση εμβαδού είκοσι και ενός στρέμ¬ 
ματος και πεντακοσίων πενήντα τ.μ. (21,550) που βρί¬ 

σκεται στη θέση ((Πίσω Περιβόλια» της κοινότητος Πελ¬ 
λήνης. 

Προσδιορίζεται με τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Α (Α' τμήμα) 
Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Ε (Β' τμήμα) και ΛΜΝΞΛ (Γ' τμήμα) 
και έχει όρια : 

Α' Τμήμα 
Ανατολικά : Με ελαιοστάσιο Γ. Βλάχου 
Δυτικά; Με σταφιδάλωνα και κυπαρίσσια Νικ. Γκόλια 
Βόρεια : Με αγρό Παν. Δέμη και δασική έκταση 
Νότια : Με σταφιδάλωνα Κων. Ράλη. 

Β' Τμήμα 
Ανατολικά : Με ελαιοστάσιο Αθαν.- Λέκκα 
Δυτικά : Με ελαιοστάσιο Γεωργίου Βλάχου. 
Βόρεια : Με αγρό Ανδρέα Κούνα και δασική έκταση. 
Νότια : Με δημόσια δασική έκταση. 

Γ' Τμήμα 
Ανατολικά, Δυτικά, Βόρεια και Νότια : Με δημοσία 

δασική έκταση. 

Όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα 
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Κόρινθος, 8 Νοεμβρίου 1983 

Ο Νομάρχης 
• ΑΝΑΣΤ. ΣΤΑΤΡΟΠΟΤΛΟΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


