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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 1856,00 στρεμμάτων στη 
θέση «Θυμιανός - Λάθρα» περιφέρειας Κοινότητας Κε- 
ψάλου Ν. Κω Νομ. Δωδ/νησου. 1 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 625 στρεμμάτων στις θέ¬ 
σεις «Αγριλιού Σκαλί», «Βάρδια», «Ρόκλι» της Κοινό¬ 
τητας Μεσοχωριού - Καρπάθου. 2 

Κήρυξή ως αναδασωτέας συνιδιόκτητης δασικής έκτασης 
(Κοινοτική και Δημόσια) δύο στρεμμάτων και εξακο- 
σίων εβδομήντα δύο τετραγ. μέτρων (2,672) στη θέση 
«Πυρόβολα» της Κοινότητας Αιγάνης Ν. Λαρίσσης . 3 

Κήρυξή ως αναδασωτέας εκτάσεως 4,3 στρεμμάτων στη 
θέση Λάκκους της Κοινότητας Βουρνικών του Νομού 
Λευκάδας . 4 

Κήρυξη αναδασωτέας έκβασης 0,423 στρεμμάτων, στη · 
θέση Λούτσα περιφερείας Δήμου Σκοπέλου. 5 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 42.500 στρεμμάτων, στις 
θέσεις Π. Φωλειά - Γενετή - Πετμεζά - Μαυροβαύ- 
νι. 6 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 6,089 στρεμμάτων στη θέση 
«ΒΑΡΚΟ» περιοχής της Κοινότητας Πυργαδικίων του 
Νομού Χαλκιδικής.  η 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Αριθ. 5823 (1) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 1856,00 στρεμμάτων στη 
θέση «Θυμιανός - Λάθρα» περιφερείας Κοινότητας Κε- 
φαλου Ν. Κω Νομ. Δωδεκάνησου, 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Έχοντας υπόψη : 

ο ϊ1** ^«τάξεις για διοικητική αποκέντρωση. · 
, Ιις διατάξεις του άρθρου 117 παράγρ. 3 του Συντά¬ 

γματος της Ελλάδας. 
3. Τις διατάξεις του Νόμου 998/79 περί προστασίας των 

Λάσων κ.λπ. και ειδικότερα : α) Τηςπαρ.1 του άρθρου 41, 
Ρ) τηςπαραγρ. 1 τ0υ άρθρου 38. 

^ Δ'"">5 4~ 

ν«ϋηρ1σσ0υμ* αναδασωτέα, με σκοπό τη' διατήρηση του 
τήρα του δάσους και της δασικής έκτασης και την απο- 

τασταση της βλάστησης που καταστράφηκ* από πυρκαΐά 

στις 28.8.1983, την έκταση που βρίσκεται στη θέση «Θυμια- 
νός - Λάθρα» της Κοινότητας Κεφάλαου και αναλυτικά : 

1. Το τμήμα Α, συνολικής έκτασης (812.000 Μ2) οκτα¬ 
κόσιων δώδεκα χιλιάδων τετραγ. μέτρων, δάσους τραχείας 
πεύκης από τα οποία : α) Τα (24.232 Μ2) είκοσι τέσσερις 
χιλιάδες διακόσιες τριάντα δύο τετρ. μέτρα ανήκουν στο Δη¬ 
μόσιο, β) Τα (645.204 Μ2) εξακόσια σαράντα πέντε χι¬ 
λιάδες, διακόσια τέσσερα τετραγ. μέτρα ανήκουν στην Κοι¬ 
νότητα Κεφάλου,γ) Τα 132.939 Μ2) εκατόν τριάντα δύο 
χιλιάδες εννιακόσια τριάντα εννέα τετραγ. μέτρα είναι ιδιω¬ 
τικά και 

2. Τα (9.625 Μ2) εννέα χιλιάδες εξακόσια είκοσι πέντε 
τετραγων. μέτρα ανήκουν στο Βακούφ - Κω. 
Το τμήμα Α προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,. 

Κ,Λ,Α και έχει όρια : 
Ανατολικά : Ιδιωτικές και Κοινοτικές δασικές εκτάσεις. 
Δυτικά : Ιδιωτικές και Κοινοτικές δασικές εκτάσεις. 
Βόρεια : Ιδιωτικό και Κοινοτικό δάσος τραχείας πεύκης. 
Νότια: Κοινοτική δασική έκταση, όπως φαίνεται στο 

συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
απόφασης αυτής. . 

2. Το τμήμα Β συνολικής έκτασης (1.044.000 Μ2) ενός ■ 
εκατομμυρίου σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετραγωνικών 
μέτρων, δασικής έκτασης από τα οποία : α) Τα (946.645Μ2) 
ενιακόσια σαράντα έξη χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε 
τετραγ. μέτρα είναι Κοινοτικά, β) Τα 48.040 Μ2) σαράντα 
οκτώ χιλιάδες σαράντα τετραγ. μέτρα ανήκουν στο Δημόσιο 
σαν διαθέσιμα τεμάχια Διανομής, γ) Τα (46.873 Μ2) σα- . 
ράντα έξη χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τρία τετραγ. μέτρα 
είναι ιδιωτικά, δ) Τα (1.562 Μ2) χίλια πεντακόσια εξήντα 
δύο τετραγ. μέτρα ανήκουν στην Εκκλησία και ε) Τα(880Μ2) 
οκτακόσια ογδόντα τετραγ. μέτρα ανήκουν στον Ο.Τ.Ε.. 

Το Τμήμα Β προσδιορίζεται αϊτό τα στοιχεία Α,Β,Γ. 
Θ,Ι,Μ,Ν.Χ,Ψ,Ω,Α και έχει όρια : 
Ανατολικά : Κοινοτική Δασική έκταση και αγροί . 
Δυτικά : Κοινοτική - Δημόσια Δασική έκταση και χω¬ 

ματόδρομο. 
Βόρεια : Κοινοτικό - Ιδιωτικό - Δημόσιο δάσος τραχείας 

πεύκης. 
Νότια : Κοινοτική Δασική έκταση, όπως φαίνεται στο 

ίδιο συνημμένο διάγραμμα. 
•Συνολικά κηρύσσονται αναδασωτέα 1856,00 στρέμματα. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης. 

Ρόδος, 7 Δεκεμβρίου 1983 

Η Νομάρχης 
κ.α:α. 

Ο Διευθυντής 
Ν. ΛΙΑΡΑΚΟΣ 





ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 5860 (2) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 625 στρεμμάτων στις θέσεις 
«Αγριλού Σκαλί», «Βάρδια», «Ρόκλι» της Κοινότητας 
Μεσοχωριού - Καρπάθου. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

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

γματος της Χώρας . 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των 
δασών κ.λπ.» και ειδικότερα : α) Του άρθρου 41 παρ. 1, 
β) του άρθρου 38 παρ. 1. 

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

5. Την αριθ. 5791/8.12.1983 εισήγηση της Δ/νσης Δασών 
Δωδ/νήσου, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την διατήρηση του 

χαρακτήρα του δάσους και την αποκατάσταση της βλάστησης 
που καταστράφηκε από πυρκαϊά στις 14.10.83 την δημόσια 
δασική έκταση εμβαδού (625) εξακοσίων είκοσι πέντε στρεμ¬ 
μάτων που βρίσκεται στις θέσεις «Αγριλού - Σκαλί», «Βάρ¬ 
δια», «Ρόκλι» Κοινότητας Μεσοχωριού - Καρπάθου. 
Προσδιορίζονται από τα στοιχεία (ΑΒΓΔΕΖΗΘΙ 

Κ Α) και έχει όρια : 
Βόρεια : Με επαρχιακό αμαξωτό δρόμο Μεσοχωριού 

Σπόων, ελαιόφυτα και δάσος τραχείας πεύκης. 
Νότια,Ανατολικά και Δυτικά : Με δάσος τραχείας πεύκης, 

όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελείανα 
πόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Ρόδος, 9 Δεκεμβρίου 1983 

Η Νομάρχης 
κ.α.α. 

Ο Διευθυντής 
Ν. ΛΙΑΡΑΚΟΣ 
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1076 ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 3637 (3) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας συνιδιόκτητης δασικής έκτασης 
(Κοινοτική και Δημόσια) δύο στρεμμάτων και εξακοσίων 
εβδομήντα δύο τετραγ. μέτρων (2,672) στη θέση «Πυρό- 
βολα» της Κοινότητας Αιγάνης Ν. Λαρίσης. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη : 

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

γματος του 1975. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των 

δασών κ.λπ.» και ειδικότερα : α) Του άρθρου 41 παράγρ. 1. 
β) του άρθρου 38 παραγρ. 1. 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8:7.80, β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Την αριθ. 7228/11.11.83 πρόταση του Δασαρχείου 
Λαρίσης περί κηρύξεως ως αμαδασωτέας της αναφερομένης 
στο θέμα εκτάσεως, που παράνομα εκχερσώθηκε και κατα¬ 
λήφθηκε από τον Αλέξανδρο Βασ. Καραγιάννη κάτοικο 
Αιγάνης κατά το Α'ΙΟήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου 1983, 

αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα της δασικής έκτασης, ώστε ν’ αποκλεισθεί η 
διάθεση αυτής για άλλα προορισμό, την συνιδιόκτητη δασική 
έκταση (Κοινοτική - δημόσια) εμβαδού δύο στρεμμάτων 
και εξακοσίων εβδομήντα δύο τετραγ. μέτρων (2,672) που 
παράνομα εκχερσώθηκε και καταλήφθηκε και βρίσκεται στη 
θέση «Πυρόβολα» της Κοινότητας Αιγάνης Ν. Λαρίσης. 
Προσδιορίζεται από τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖ και έχει 

όρια : ' 

Ανατολικά : Με συνιδιόκτητη δασική έκταση και καλ¬ 
λιεργούμενες εκτάσεις. 
Δυτικά : Με εθνικό δρόμο Λάρισας - Θεσσαλονίκης. 
Βόρεια : Με συνιδιόκτητη δασική έκταση (Κοινοτική και 

Δημόσια). 
Νότια : Με καλλιεργούμενες εκτάσεις, όπως φαίνεται στο 

συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
απόφασης αυτής. 
Η δασική βλάστηση θα αποκατασταθεί με φυσική αναγέν¬ 

νηση (παραγρ. 1 άρθρο 38 Ν. 998/79). - 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Λάρισα, 16 Νοεμβρίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΛΓΙΟΣΤ. ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ 

♦ ' ^. , 1 . ·ι„ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 10] 

Αριθ. 2240 . (4) 
. ' * 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 4,3 στρεμμάτων, στη 
θέση Λάκκους της Κοινότητος Βουρνικών του Νομού 
Λευκάδος. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 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 συγκεκτριμένα : α) του άρθρου 41 παρ. 1 β) του άρ¬ 
θρου 38 παρ. 1 

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

5. Την 2239/11.11.83 πρόταση του Δ/ντή Δασών Λευ¬ 
κάδας «περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο 
θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία και 
επαναφορά της δασικής βλαστήσεως δια της φυσικής 
αναγεννήσεως την Δημόσια δασική έκταση 4,3 στρεμμάτων 
που βρίσκεται στη θέση Λάκκους της Κοινότητος Βουρνι¬ 
κών και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Ζ Α 
όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο απο¬ 
τελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει 
όρια : 
Ανατολικά :Με ρέμμα και ελαιόκτημα Ιωαν. Χαμοσιφα- 

κίδη. 
Δυτικά :Με ελαιόκτημα Πέτρου Προκόπη 
Βόρεια :Με αγροτικό δρόμο 
Νότια :Με Δασική έκταση 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Λευκάδα, 11 Νοεμβρίου 1983 

Ο Νομάρχης 
Π. ΣΚΑΛΤΣΛΣ 



ΙΠ7Κ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 2438 ^ ^ 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,423 στρεμμάτων, στη θέ¬ 
ση Λούτσα περιφέρειας Δήμου Σκοπέλου. ' 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

ο* Σις διατάξεις γι« διοικητική αποκέντρωση 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγμα- 

^·( Τιφ διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των 
δασών κλπ» και ειδικότερα : α) του άρθρου 41 παρ. 1 
του άρθρου 38 παρ. 1 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8.7.80 β) 182447/3049/24.9.80 1 

5. Την 2121/14.11.83 αναφορά του Δασαρχείου Σκοπέ¬ 
λου, με την οποία προτείνεται η κήρυξη της αναφερομένης 
στο θέμα έκτασης, που εκχερσώθηκε, ως αναδασωτέα. 

6. Την Δ. 6451/1982 απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας, με 
την οποία μας ανέθεσε την εξουσία να υπογράφουμε τις 
αποφάσεις κηρύξεως των εκτάσεων ως αναδασωτέων, απο¬ 
φασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό .τη διατήρηση του χα¬ 
ρακτήρα της ως δάσος και την αποκατάσταση της βλά¬ 
στησης .με φυσική αναγέννηση, που καταστράφηκε από 
την εκχέρσωση την διακατεχομένη έκταση, εμβαδού τε- 
τρακοσίων είκοσι τριών τετραγωνικών μέτρων (0,423) 
στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση Λούτσα περιφέρειας 
Δήμου Σκοπέλου, προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α, Β, 

Γ, Δ, Ε, Α και έχει όρια : 

Ανατολικά :Με αγρό Ευρυπ. Δημητρούλια 
Δυτικά :Με δασική έκταση 
Βόρεια :Με επαρχιακό δρόμο Σκοπέλου - Γλώσσας 
Νότια :Με δάσος χαλεπίου πεύκης,’ όπως φαίνεται στο 

συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
απόφασης αυτής. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Βόλος, 18 Νοεμβρίου 1983 

Με Εντολή Νομάρχη 
Ο Δ/ντής Δασών 
ΧΡ. ΒΑΒΙΤΣΑΣ 
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Αριθμ. 79699 (6) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 42.500 στρεμμάτων, στις 
θέσεις Π. Φωλειά - Γενετή - Πετμεζά Μαυροβούνι. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ\ 

Έχοντας υπόψη : 

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

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, 2, 3. 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8.7.80 β) 182447/3049/24.9.80 γ) Την 184225 π. 
ε/1.2.83 Απ. Τ.Γ. με την οποία εγκρίθηκε η δημιουργία 
δάσους παραγωγικού-προστατευτικού με τεχνική αναδάσω¬ 
ση και κατά περιοχές φυσική αναγέννηση, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την δημιουργία πα- 
γωγικού προστατευτικού δάσους με αναδασώσεις και φυ¬ 
σική αναγέννηση την δημόσια δασική έκταση , εμβαδού 
σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (42.500) στρεμμάτων, 
που βρίσκεται στη θέση Βόρεια των Κοινοτήτων Ασωμά- 
των - Σώστη Ν. Ροδόπης 
Προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α, Β.Τ, Τ και 

έχει όρια : 

Ανατολικά, Δυτικά, Βόρεια :Δημόσιο Δάσος. 
Νότια :Παλιές αναδασώσεις και γεωργικές καλλιέργειες. 
Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτε- 

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

Κυβερνήσεως. 

Κομοτηνή, 29 Νοεμβρίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ Ρ0ΑΟΠΗ1 

λ/ΝΙΗ ΑΝΑΑΑΐηΠΟΗ 
ΓΟΑΟΠΗΪ 

ΧΑΡΤΗΣ ΑΝΑΛΑΙ&ΤΕΑ! ΑΗΜ01ΙΑΣ ΑΑΣΙΚΗΙ ΕΚΤΑΙΕδΙ 4?.500^γ|| 

ΠΕΡΙΟΧΗ! ΙΕΠΤΗ-ΜΩΜΑΤΩΝ Ν.ΡΟΑΟΠΗ! 
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Αριθμ. 48612 (7) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 6,089 στρεμμάτων στη θέ¬ 
ση «ΒΑΡΚΟ» περιοχής της Κοινότητος Πυργαδικίων του 
Νομού Χαλκιδικής. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

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 κλπ» και ειδικότερα : α) του άρθρου 41 παρ. 1 β) 
του άρθρου 38 παρ. 1 και 2γ 

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

5. Την. 7867/9.12.1983 πρόταση του Δασαρχείου Αρ- 
ναίας, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία για 

την αναδημιουργία της δασικής βλαστήσεως που καταστρά¬ 
φηκε από πυρκαγιά την 29.9.1983, κοινοτική δασική έκ¬ 
ταση εμβαδού εξ στρεμμάτων ογδόντα εννέα χιλιοστών 
στρεμμάτων (6,089 στρ.) που βρίσκεται στη θέση Βα- 
ρκό της περιφέρειας της Κοινότητας Πυργαδικίων του Νο¬ 
μού Χαλκιδικής που προσδιορίζεται από τα στοιχεία 1) 
Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, I, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Α και β) 
1, 2, 3, ,4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 και έχει όρια : 
Ανατολικά :Κοινοτική δασική έκταση 
Δυτικά :Ιδιωτικός αγρός 
Βόρει ι :Κοινοτική δασική έκταση 
Νότια :Κοινοτική δασική έκταση 
Όπως φαίνεται στο συννημμένο διάγραμμα που απο¬ 

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

Κυβερνήσεως. 

Πολύγυρος, 22 Δεκεμβρίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


