
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Λ Ο Η Ν Λ 

13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1984 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 

130 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 4 στρεμ. στη θέση «Πυθα- 
δάρι» Κοινότητας Απειράνθου νήσου Νάξου Ν. Κυ¬ 
κλάδων . 1 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Επέκταση των ρυμοτομικών σχεδίων διανομής των οι¬ 
κισμών Ελληνικό και Μικρό Ευύδριο της Κοινότητας 
Ευυδρίου Ν. Λάρισας . 2 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 3771 (1) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 4 στρεμμ. στη θέση «Πυθα- 
δάρι» Κοινότητας Απειράνθου νήσου Νάξου, Ν.Κυκλάδων. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των 

δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» 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. Τη σχετική εισήγηση της Δ/νσεως Δασών Κυκλάδων 
για κήρυξη της παραπάνω δασικής έκτασης ως αναδασω¬ 
τέας, επειδή η έκταση χρειάζεται προστασία για την επα- 
ναδημιουργία της δασικής βλάστησης που καταστράφηκε 
από φωτιά τη 14.10.83, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη φυσική αναγέν¬ 
νηση και την προστασία τη δημόσια δασική έκταση που 
κάηκε τη 14.10.83 εμβαδού 4 στρεμμ. που βρίσκεται στη 
θέση «Πυθαδάρι» Κοινότητας Απειράνθου νήσου Νάξου 
Νομού Κυκλάδων. 
Προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Α και έχει όρια: 
Ανατολικά : Αγρούς 
Δυτικά : Ελαιώνα 
Βόρεια: Δασική .έκταση 
Νότια : Επαρχιακό δρόμο, όπως φαίνεται στο συνημ¬ 

μένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
απόφασης αυτής. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεΐ στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Ερμούπολη, 19 Δεκεμβρίου 1983 

Η Νομάρχης 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΖΩΗ 
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΑΠΟΦΑΙΙΐί 

Αριθ. 10261 (2) 

επέκταση τωγ ρυμοτομικών σχεδίων διανομής των οικι- 

Η,Τΐ καΐ Μικρά Ευύδριο της Κοινάτητας 
Ευυδρίου Ν. Λάρισας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

α μοοΙΛ5 8ιατ<ίξει? Τ°υ Λκ6,17.7.1923 Ν.Δ/τος (ΦΕΚ 288 
Αμνίό) «περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών 
του κράτους και οικοδομής αυτών», όπως τούτο τροποποι¬ 
ημένο ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 2 και 9 
αυτου. 

/7Α^0?ατάξε,ις του αΡιθΡ· 314/1968 Α.Ν., (ΦΕΚ 
4/Α/1968) «περί παροχής εις τον Υπουργόν Βορείου Ελ- 
λάδος και τους Νομάρχας αρμοδιότητος επί θεμάτων εγ- 
κρίσεως, τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών», όπω' 

1970 ΊφΕΚ 220 'μ. το Ν.Δ. 1018/ 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3200/1955 «περί 
διοικητικής αποκεντρώσεως», όπως τροποποιήθηκε και συμ¬ 

πληρώθηκε με ΤΟ ΝΑ 532/1970 «περί συμπληρώσεις 
των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως». 

4. Τα, αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής του κρά¬ 
τους από τα οποία προκύπτει ότι ο πληθυσμός του Ευυ- 
δρίου είναι λιγώτερος των 5.000 κατοίκων. 
Επίσης : α) τη 10/1983 απόφαση του Κοινοτικού Συμ¬ 

βουλίου Μεγ. Ευυδρίου, β) την 127/16/22.11.83 γνωμοδό¬ 
τηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. Νομού και επειδή προτει- 
νομενες με τη 10/1983 απόφαση του Κοινοτικού Συμβου¬ 
λίου Μεγ. Ευυδρίου επέκτασης του σχεδίου διανομής του 
οικισμού Ελληνικό και Μικρό Ευύδριο υπαγορεύεται από 
λόγους κοινής ανάγκης και ωφέλειας, αποφασίζουμε : 

Εγκρίνουμε την επέκταση των σχεδίων διανομής των 
οικισμών Ελληνικό και Μικρό Ευύδριο της Κοινότητας 
Μεγ* Ευυδρίου, όπως φαίνεται στα σχεδιαγράμματα που 
συνοδεύουν αυτή την απόφαση. 

Επιβάλλουμε στα τμήματα στα οποία επεκτείνεται με 
την απόφαση αυτή το ρ.σ. τους εξής όρους δόμησης : 
_Αρτιότητα οικοπέδων 500 τ.μ. μέγιστο ποσοστό κάλυψης 
50%, συντελεστή δόμησης 0.8, οικοδομ. σύστημα πτέρυγες 
μέγιστο αριθμό ορόφων 2 ύψος κατά Γ.Ο.Κ. 

η απόφαση αυτή με τα σχεδιαγράμματα που τη συνο¬ 
δεύουν να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Λάρισα, 7 Δεκεμβρίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΑΠ. ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ 
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