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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9· 77^ διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος 
της Λωρας. 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

■ Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 4.640 στρ. στη θέση 
ένθεν & ένθεν του 32ου και 33ου χιλιομέτρου εθνικής 
οδού Αθηνών-Λαμίας Κοινότητας ΪΙολυδενδρίου, του 
Νομού Αττικής. 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 1.040 τ.μ. στη· Οέσ 
Κοκκαλέϊκα της Κοινότητας Ανοίξεως του Νομού Ατ¬ 
τικής . : 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 9.320 τ.μ. στη θέσ: 
Κοκκαλέϊκα της Κοινότητας Ανοίξεως, του Νομού Ατ- 

...; 
Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 12.157 τ.μ. στη θέση 
Αγρηλιό της Κοινότητας Χαλκουτσίου—Ωρωπού, του 
Νομού Αττικής. ι 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Τροποποίηση του Ο.Τ. 103 σχεδίου πόλεως Ψαχνών .. £ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Αριέ). 5453/83 {1> 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 4.640 στρ. στη θέστ 
Μεν & ένθεν του 32ου και 33ου χιλιομέτρου εθνική: 

Νομού Αττικές^ ^ Κοινό^?ας Πολυδενδρίου, του 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/1955 «περί διοικητικής 

νέστ^ιΓΡωσ'ω<:,,’ βυτίς τΡοπο7:οιήθηκαν μεταγε- 

αε?Γο^ 5ΐα?άζε1? τ°υ Ν,Δ· 1147/1972 «^ρί διοικήσεως 
^1ζ/1972 Β!Γυθυσης,' " συνδυασμ0 ** όμο^ς του 

4. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «περί προστασίας των 
δασών χαι των δασικών εν γένε: εατάαεων της Χώρας» και 
ειδικότερα: α) του α’ρΐρου 41 ταρ. 1, β) του α>3ρου 38 
παρ. 1. . 

7 ?ο«ηαγές Τ ίπου,ργδ1ου ΓεωΡΥί*ζ : «) 160417/ 
11οϋ/ο. /.υ»0 «περί οδηγιών για τις αναδασωτέες· εκτά¬ 
σεις, β) 182447/3049/24.9.1980. 

6. Την αριθ. 5844/21.12.1983 πρόταση του Δασαρχείου 
Καπανδριτίου σχετικά με την κήρυξη ως αναδασωτέας, 
της αναφερόμενης στο θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε: 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
δασικού χαρακτήρα της εκτάσεως της οποίας η δασική 
βλάστηση καταστράφηκε από την πυρκαγιά της 21.7.1983 
ώστε ν’ αποκλεισθεί η διάθεσή της για άλλο προορισμό, 
την διακατεχόμενη Κοινοτική δασική έκταση, εμβαδού 
τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (4.640) στρεμμάτων 
που βρίσκεται στη θέση ένθεν & ένθεν του 32ου & 33ου 
χιλιομέτρου εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας ή Κοινότητας 
Πολυδενδρίου Νομού Αττικής φαίνονται στο συνημμένο 
διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απο- 
φάσεως αυτής και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με αγροτική και δασική περιοχή Κοινότη¬ 
τας Πολυδενδρίου. 

Δυτικά : Με δασική περιοχή Πολυδενδρίου και Αφιδνών. 

Βόρεια: Με δασική περιοχή Πολυδενδρίου-Καπανδρι- 
τίου-Καλάμου. 

Νότια : Με δασική περιοχή Πολυδενδρίου & Αφιδνών. 
Στην ανωτέρω οριογραμμή δεν περιλαμβάνονται οι ση- 

μειούμενες με σκίαση αγροί στο συνημμένο διάγραμμα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

Αγία Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 1984 

Η Νομάρχης 

ΑΓΛΑΊ-Α ΣΤΑΦΥΛΑ 

ι 
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Αριθ. 2936/83 (2) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 1.040 τ.μ. στη θέση 
ΚοκκαλέΕκα της Κοινότητας Ανοίξεως, του Νομού Αττι¬ 
κής. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜ.. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

1. Του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος της Χώρας. 
2. Του άρθρου 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώ- 

σεως» κ.λ.π. 

3. Του Ν. 998/1979 «περί προστασίας των δασών και 
των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και συγκεκρι¬ 
μένα : α) Του άρθρου41 παρ. 1, β) του άρθρου 38 παρ. 1. 

4. Τις αριθ. διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 
160417/1180/8.7.1980, β) 182447/3049/24.9.1983 «περί 
οδηγιών για τις αναδασωτέες εκτάσεις. 

5. Την αριθ. 4859/19.7.1983 πρόταση του Δασαρχείου 
Πεντέλης σχετικά με την κήρυξη ως αναδασωτέας, της ανα- 
φερόμενης στο θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία 
γιχ την επαναδημιουργία της δασικής βλαστήσεως που 
καταστραφηκε με εκχέρσωση κλπ. τη δημόσιά (εποικιστική) 
δασική έκταση των χιλίων σαράντα (1.040) τ.μ. που βρίσκε¬ 
ται στη θέση Κοκκαλέϊκα της περιφέρειας της Κοινότητας 
Ανοίξεως Νομού Αττικής και προσδιορίζεται από τα στοι¬ 
χεία : 519α/27 (Τμήμα) όπως φαίνονται στο συνημμένο 
διαγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απο- 
φασεως αυτής και έχει όρια : 

Ανατολικά: Με κοινόχρηστο έκταση ιδίου τεμαχίου. 
Δυτικά : Με κληροτεμάχια. 

Βόρεια : Με κοινόχρηστο έκταση ιδίου τεμαχίου. 
Νότια : Με κοινόχρηστο έκταση ιδίου τεμαχίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

Αγία Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 1984 

Η Νομάρχηε 
ΑΓΛΑΊ-Α ΣΤΑΦΥΛΑ 
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Αριύ. 2987/83 
(31 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 9.320 τ.μ. στη θέση 
Κοκκαλέίκα της Κοινότητας ΑνοΙξεως, του Νομού Αττι- 

• κης· 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

1. Του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος της Χώρας. 

2. Του άρθρου 3200/1955 «περί διοικητικής αποκέντρω¬ 
σης» κ.λ.π. 

3. Του Ν. 998/1979 «περί προστασίας των δασών και 
των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και συγκεκρι¬ 
μένα : α) Του άρθρου 41 παρ. 1, β) του άρθρου 38 παρ. 1. 

4. Τις αριθ. διαταγές του Υπουργείου Γεωργία; : «1 

1(50417/1180/8.7.1980, β) 182447/3049/24.9.1980 «περί 
οδηγιών για τις αναδασωτέες εκτάσεις». 

5. Την αριθ. 4860/19.7.1983 πρόταση του Δασαρχείου 
Πεντέλης σχετικά με την κήρυξη ως αναδασωτέας, της ανα- 
φερόμενης στο θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε Γ 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία 
για την, επαναδημιουργία της δασικής βλαστήσεως που 
καταστραφηκε με εκχέρσωση κλπ. τη δημόσια (εποικιστική) 
δασική έκταση των εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (9.320) 
τ.μ. που βρίσκεται στη’ θέση Κοκκαλέίκα της περιφέρειας 
της Κοινότητας Ανοίξεως Νομού Αττικής και προσδιορίζε¬ 
ται από το στοιχείο 519/α/7. όπως φαίνονται στο συνημμένο 
διαγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απο- 
φάσεως αυτής και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με δρόμο. 

Δυτικά : Με κοινόχρηστο έκταση ιδίου τεμαχίου. 
Βόρεια : Με κληροτεμάχια. 
Ινότια : Με κοινόχρηστο έκταση ιδίου τεμαχίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

Αγία Παρασκευή, 9 Φεβρουάριου 1984 

Η Νομάρχης 
ΑΓΛΑ/Ι-Α ΣΤΑΦΥΛΑ 
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Αρι$. 3029/83 
(4) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εχτάσεως 12.157 τ.μ. στη θέση 
Αγρηλιό της Κοινότητας Χαλκουτσίου-Ωρωπού, του 
Νομού Αττικής. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία 
για την. επαναδημιουργία της δασικής βλαστήσεως που 
καταστραφηκε με εκχέρσωση κλπ. τη δημόσια δασική 
έκταση των δώδεκα χιλιάδων εκατόν πενήντα επτά (12.157) 
».μ. που βρίσκεται στη θέση Αγρηλιό της περιφέρειας της 
Κοινό τη .ας Χαλκουτσίου—Ωρωπού Νοιχού Αττικής και 
προσδιορίζεται από τα στοιχεία : Εα=ί,Κ,Λ,Μ,Ι„ Εβ=Α, 
Β,Ν,Θ,Ι,Μ,Α, Εγ = Ε,Ζ,Η,Θ,Ν,Ο,Ξ,Ε, Εδ = Β,Γ,Δ,Ε, 
ϋ,υ,ΰ όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα το οποίο 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

1. Του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος τντ Χώοαε <??ίνονται στ? ^μμένο διάγραμμα το οποίο 
9 Τηη Ν οοαλμο^ ( * Τ Ρ^' Γ / αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και 
2. Του Ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως όρια . 

Ανατολικά : Με αγροτικό δρόμο. 
.Δυτικά : Με αγροτικό δρόμο σήμερα. 

Βόρεια : Με αγροτικό δρόμο σήμερα και χέρσο έκταση. 
Νοτιά : Με δάσος χαλεπίου πεύκης και αειφύλλων πλα¬ 

τύφυλλων και αγροτικό δρόμο σήμερα. 

Κυ^έ απ°^ασ/3 αυτή να όημοσιευΟεί στην Εφημερίδα της 

Αγία Παρασκευή, 9 Φεβρουάριου 1984 

κ.λ.π. 

3. Του Ν. 998/1979 «περί προστασίας των δασών και 
των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και συγκεκρι¬ 
μένα : α) Του άρθρου 41 παρ. 1, β) του άρθρου 38 παρ. 1. 

. Λ'. ,Τις αριθ. διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας: α) 
160417/1180/8.7.1980, β) 182447/3049/24.9.1980 «περί 
οδηγιών για τις αναδασωτέες εκτάσεις». 

5. Την αριθ. 2964/13.7.1983 πρόταση του Δασαρχείου 
Καπανδριτίου σχετικά με την κήρυξη ως αναδασωτέας, της. 
αναφερόμενης στο θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε : Η Νομάρχης 

ΑΓΛΑΦΛ ΣΤΛΦΥΛΛ 
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΑΠΟΦΑΧΚΙΧ 

1270 ; : (5) 

Τροποποίηση του Ο.Τ. 103 σχεδίου πόλεως Ψαχνών. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το από 17.7.1923 Ν.Δ. «περί σχεδίων πόλεων» 
κ,λ,π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώ¬ 
θηκε. 

2. Το Ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» 
όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα αε 
το 532/1970 Ν.Δ. . ' 1 * 1 Ρ ^ 

3. Το Ν. 1032/1980 «περί συστάσεως Υπουργείου Χω¬ 
ροταξίας Οικισμού Περιβάλλοντος». 

4. Τον Α.Ν. 314/1968 όπως τροποποιήθηκε και συμπλη¬ 
ρώθηκε με το 1018/1971 Π.Δ. 

5. Το Π.Δ. 443/1983 «περί μεταβίβασης στους Νομάρ- 
χες έγκρισης τροποποιήσεων ρυμοτομικών σχεδίων και επι¬ 
βολής προκηπίων». 

6. Τη γνωμοδότηση υπ’ αριθ. 1 του πρακτικού 16/1983 
του Σ.Χ.Ο.Π. Νομού Εύβοιας. 

7. Τις αποφάσεις 119/1983 και 7/1984 του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ψαχνών, αποφασίζουμε : 

Εγκρίνουμε ,τη τροποποίηση του Ο.Τ. 103 του σχεδίου 
πόλεως Ψαχνών και συγκεκριμένα τον αποχαρακτηρισμό 
του χώρου υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α από χώρο πλατείας 
εβδομαδιαίας αγοράς και το χαρακτηρισμό του σαν χώρο 
για ανέγερση κέντρου υγείας σύμφωνα με τους ισχύοντες 
όρους δομήσεως στη περιοχή ήτοι : 

Σύστημα : συνεχές, κάλυψη : 60 %, Σ.Δ. : έμμεσος όροφοι : 
2, μέγιστο ύψος : 9,00 + 40 % προσαύξηση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

Χαλκίδα, 9 Φεβρουάριου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΕΥΤ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ 




