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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Άρση αναδασώσεως σε έκταση 1,209 στρεμ. στην περιο¬ 
χή του Δήμου Ηλιουπόλεως του Νομού Αττικής ... 1 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,150 στρεμμάτων στη θέση 
Μόδια Κοινότητας Χώρας του Νομού Μεσσηνίας .... 2 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,360 στρεμμάτων στη θέ¬ 
ση Μόδια Κοινότητας Χο'ιρας του Νομού Μεσσηνίας .. 3 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,715 στρεμμάτων, στη 
θέση Σιποτό, της Κοινότητας Ρυακίων, του Νομού 
Πιερίας. 4 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 22,60 στρεμμάτων, στη 
θέση Τερεζή Κεφάλι Περιοχής Κοινότητας Κοντοπού- 
λων Χανίων . 5 

^ίΡ^ζ1*] αναδασωτέας έκτασης 1,925 στρεμμάτων, στη 
θέση Χαλέπα ή Σπηλιού Κοινότητας Βατολάκκου Κυ¬ 
δωνιάς Χανιών . β 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΧΕΙΧ 

Ειδοποίησης παρακαταΟέσεως από τη ΔΕΗ αποζημιώ- 
σεως για αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων στο Νο¬ 
μό Καβαλας-Γ.Μ. ΙδΟΚν Σύστημα (Στάγειρα-Καβά- 
λα)-ΚΥΤ Φιλίππων. η 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Αρ. 597 

Αρση αναδασώσεως σε έκταση 1,209 στρεμ. στην περιοχγ 
"ου Δήμου Ηλιουπόλεως του Νομού Αττικής. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜ/ΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 

Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

~ων *ρ8?ων 44 παρ. 3 και 45 παρ. 1,2,3 
του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και των 

*σικων εν γένει εκτάσεων της χώρας». 

3. Την υπ' αρ-.Ομ. 160417/1180/1980 διαταγή του Υ- 
πουργείου Γεωργίας. 

4. Την υπ αριΟμ. 1516/14.3.1984 αναφορά-εισήγηση 
.ου Δασαρχείου Πεντέλης και τη σύμφωνη γνώμη της 
ΔιευΟυνσεως Δασών Αθηνών περί άρσεως της αναδασώ¬ 
σεως απο την αναφερομενη στο θέμα έκταση, αποφασίζουμε: 

Αίρουμε την αναδάσωση από την δημόσια δασική έκταση 
ενός στρέμματος και διακοσίων εννέα (1,209) τετραγ. 
μέτρων στην περιοχή του Δήμου Ηλιουπόλεως και 
συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Μαραθωνομάχων και 
Ταμπά, όπως ακριβώς αυτή προσδιορίζεται στο από .1982 
σχεδιάγραμμα του μηχανικού Μ. Καρακώστα θεωρημένο 
από το Δασαρχείο Πεντέλης και υπό τα στοιχεία Α.Β.Γ.Δ. 
Ε.Α. το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Η άρση της αναδασώσεως γίνεται με σκοπό την ίδρυση 
Ιερού Ναού Αγίας Μαύρας και ύστερα από την υπ’ αριΟμ. 
135985/137/28.2.1984 απόφαση του Υφυπουργού Γεωρ¬ 
γίας με την οποία επετράπη η επέμβαση στη δημόσια δα¬ 
σική έκταση σύμφωνα με τα άρθρα 44 παρ. 3 και 45 παρ. 2 
του Ν. 998/1979 και στην οποία απόφαση καθορίζονται 
λεπτομερώς οι όροι υπό τους οποίους παρέχεται η έγκριση 
ιδρύσεως του Ιερού Ναού. 

II εν λόγω έκταση είναι δημόσια δασική και καλύπτεται 
από ποώδη βλάστηση αποτελεί δε τμήμα της ευρύτερης 
δημοσίας δασικής εκτάσεως της δυτικής πλευράς του όρους 
Υμηττού, η οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα με την υπ’ αριΟμ. 
108434/13.9.1934 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «περί 
κηρύξεως ως αναδασωτέας της περιοχής του λεκανοπεδίου 
Αττικής» και η οποία δημοσιεύΟηκε στο υπ’ αριΟμ. 133/ 
1934 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β'. 

II απόφαση αυτή να δημοσιευΟεί στην Εφημερίδα της , 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 1984 

Ο Νομάρχης 
Θ. ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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Λρ· 281 (2) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,150 στρεμμάτων, στη 
θέση Μόδια Κοινότητας Χώρας του Νομού Μεσσηνίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση, 

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

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 δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας: 
α) 160417/1180/8.7.80 β) 182447/3049/24.9.80. 

8· Τη 1609/83/16.2.1984 πρόταση του Δασαρχείου 
Κυπαρισσίας περί κηρυξεως αναδασωτέας, της αναφερο- 
μένης στο θέμα έκτασης, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία για 

την ^ επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης που κατα- 
στράφηκε από παράνομη εκχέρσωση την 8 και 9 Μάρτη 
1983 τη δημόσια δασική έκταση, εμβαδού εκατόν πενήντα 
τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται στη θέση Μόδια πε¬ 
ριφέρειας Κοινότητας Χώρας, προσδιορίζεται από τα στοι¬ 
χεία Α Β Γ Δ Α και έχει όρια: 

Ανατολικά: Ελαιόκτημα Παναγ. Σταυροπούλου. 
Δυτικά : Δημόσια δασική έκταση. 
Βόρεια : Ελαιόκτημα Ευαγ. Ηλιοπούλου. 
Νότια : Δρόμος. 

Οπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

Προβλέπεται φυσική αναγέννηση της δασικής βλάστη¬ 
σης που καταστράφηκε. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Καλαμάτα, 28 Φεβρουαρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ 

ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:30000 
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ΑΡ. 280 (3) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,360 στρεμμάτων, στη θέση 
Μόδια Κοινότητας Χώρας του Νομού Μεσσηνίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγ¬ 
ματος. 

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 δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας: 
α) 160417/1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Τη 1607/83/6.2.1984 πρόταση του Δασαρχείου Κυ¬ 
παρισσίας περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης 
στο θέμα έκτασης, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία για 
την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης που κατα¬ 
στράφηκε από παράνομη εκχέρσωση από 1/3 μέχρι 8.3.83 
τη δημόσια δασική έκταση, εμβαδού τριακοσίων εξήντα 
τετραγ. μέτρων που βρίσκεται στη θέση Μόδια περιφέρειας 
Κοινότητας Χώρας προσδιορίζεται από τα στοιχεία 
ΑΒΓΔΕΖΑ και έχει όρια: 

Ανατολικά : Δημόσια δασική έκταση. 
Δυτικά: Ελαιόκτημα Ευσταθίου Πανταζοπούλου. 
Βόρεια : Δρόμος. 
Νότια : Δημόσια δασική έκταση. 
Οπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

Προβλέπεται φυσική αναγέννηση της δασικής βλάστησης 
που καταστράφηκε. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευΟεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Καλαμάτα, 28 Φεβρουαρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ 
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Αρ. 1865 (4) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,715 στρεμμάτων, στη 
θέση Σιποτό, της Κοινότητας Ρυακίων, του Νομού Πιε¬ 
ρίας. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

2. Το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 

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 δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας. : 

α) 160417/1180/8.7.1980 β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Τη Δ.Υ./14.3.84 πρόταση του Τεχνολόγου Δασο¬ 
πονίας Βασιλείου Σκάρπου, περί κηρύξεως αναδασωτέας, 
της αναφερομένης στο θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα της δασικής εκτάσεως που εκχερσώθηκε πα¬ 
ράνομα την ιδιωτική δασική έκταση, εμβαδού επτακοσίων δέκα 
πέντε (715) τετρ. μέτρων που βρίσκεται στη θέση Σι- 
ποτό της Κοινότητας Ρυακίων. 

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία ΑΒΓΑ και έχει όρια: 
Ανατολικά : Ιδιωτικό δάσος Ρυακίων. 
Δυτικά : Ιδιωτικό δάσος Ρυακίων. 
Βόρεια : Ιδιωτικό δάσος Ρυακίων. 
Νό τια : Ιδιωτικό δάσος Ρυακίων. 

Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

II απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κατερίνη, 19 Μαρτίου 1984 

Η Νομάρχης 
ΜΑΡΙΑ ΑΡΣΕΝΗ 
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Λρ. 1068 (5) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 22,60 στρεμμάτων, στη θέση 
Τερεζή Κεφάλι Περιοχής Κοινότητας Κοντοπούλων Χα¬ 
νιών. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγ¬ 
ματος των Ελλήνων. 

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. 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : 

α) 160417/1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. 
5. Την εισήγηση της Δ/νσεως Δασών Χανιών σχετική 

με την κήρυξη της αναδασωτέας εκτάσεως της εις το θέμα 
αναφερομένης εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 

δασικού χαρακτήρα της χαμμένης δημοσίας δασικής εκτά¬ 
σεως, την αποκατάσταση με φυσική αναγέννηση της καμ- 
μένης δασικής βλαστησεως και τον αποκλεισμό της χρη- 
σιμοποιήσεως αυτής για άλλο προορισμό, την καμμένη δημο¬ 
σία δασική έκταση, εμβαδού είκοσι δύο στρεμμάτων και 
εξακοσίων τετραγωνικών μέτρων (22,60 στρεμμάτων) που 
βρίσκεται στη θέση Τερεζή Κεφάλι περιοχής κοινότητας 
Κοντοπούλων Χανίων. 

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α και 
έχει όρια: 
Ανατολικά : Ελαιώνες. 
Δυτικά : Αμπέλια. 
Βόρεια : Επαρχιακός δρόμος. 
Νότια : Ελαιώνας. 
Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευΟεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

Χανιά, 20 Μαρτίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΟΤΚΑΚΗΣ 

,οτλ · 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αρ. 1069 (6) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 1,925 στρεμμάτων, στη 
θέση Χαλέπα ή Σπηλιού Κοινότητας Βατολάκκου Κυ¬ 
δωνιάς Χανίων. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγ¬ 
ματος των Ελλήνων. 

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. 

4. Τις διαταγές του Τπουργείου Γεωργίας : 

α) 160417/1160/8.7.80 β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Τη σχετική εισήγηση της Δ/νσεως Δασών Χανίων 
περί κηρυξεως αναδασωτέας της εις το θέμα αναφερομένης 
εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 

δασικού χαρακτήρα της εκχερσωμένης δημοσίας δασικής 
εκτάσεως την αποκατάσταση με φυσική αναγέννηση της 
καταστραμμένης δασικής βλαστήσεως και τον αποκλεισμό 
της διαΟέσεως ή χρησιμοποιήσεως αυτής για άλλο σκοπό, 
την εκχερσωμένη δημοσία δασική έκταση, εμβαδού ενός 
στρεμμάτων και ενιακοσίων είκοσι πέντε τετραγωνικών μέ- 
τρων (1,925 στρεμμάτων) που βρίσκεται στη θέση Χαλέ- 
τα ή Σπήλιου περιοχής Κοινότητας Βατολάκκου Κυδωνιάς 
Χανίων. 

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Α, και έχει 
όρια : · 

Ανατολικά : Δασική έκταση. 
Δυτικά: Ελαιώνας. 
Βόρεια : Δασική έκταση. 
Νοτιά : Ελαιώνας και Δασική έκταση. 
Οπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Χανιά, 20 Μαρτίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΟΤΚΑΚΗΣ 
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2250 ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

ΛΝΑΚΟΙΝΩΧΕΙΧ 

Α?. 21251 (7) 

Ειδοποίησις παρακαταΟέσεως από τη ΔΕΗ αποζημιώσεως 
για αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων στο Νομό 
Καβάλας-Γ.Μ. 150Κν Σύστημα (Στάγειρα-Καβάλα)- 
ΚΥΓ Φιλίππων. 

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 τουΝ.Δ. 
797/71 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» πληροφο¬ 

ρούμε όλους όσοι : 

α) Έχουν δικαιώματα κυριότητας ή άλλα εμπράγματα 
δικαιώματα ή 

β) Έχουν εγγράψει υποθήκη ή έχουν επιβάλει κατάσχεση 
ή με οποιοδήποτε τρόπο διεκδικούν τα ακίνητα που βρί¬ 
σκονται στο Νομό Καβάλας και. έχουν απαλλοτριωΟεί με 
την Ε. 2238/184/2.3.83 (ΦΕΚ Δ'*158/83) απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας και Φυσ. Πόρων, 
για τη Γ.Μ. 150Κν Σύστημα (Στάγειρα-Καβάλα) ΚΥΤ 
Φιλίππων τα εξής : 

Η αποζημίωση που καθόρισε η 31/1983 απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβαλας για τα ανωτέρω ακί¬ 
νητα και για τα συστατικά και παραρτήματα αυτών, εχει 
κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δάνειων με 
το 723094/27.3.84 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθή¬ 
κης, ποσού δραχμών τετρακοσίων σαράντα δυο χιλιαόων 
επτακοσίων ογδόντα μιάς .(442.781). 

Τα ανωτέρω ακίνητα εικονίζονται στο 52595/1982, 
φύλλα ΙΑ, 2Α και 3Α Κτηματολογικό διάγραμμα. 

Η ανωτέρω αποζημίωση είναι αποδοτέα στους δικαιού¬ 
χους που Οα αναγνωρισΟούν σύμφωνα με το νομο. 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 1984 

Ο Νομικός Σύμβουλος 
Μ. ΔΕΛΟΥΚΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΎΠΟΓΤΑΘΕΙΟ 


