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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

„ 3\ Τι? διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ δασών *·>·-.» και ειδικότερα: ? 

Α Π Ο Φ Α X Ε ι χ α) του άρθρου 41 παρ. 1, β) του άρθρου 38 παρ. 1. 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης0,400 στρεμμάτων στη Οέ- 4· Τι? διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας: 

Λακω^α?ς.ές."!!1?έ.?!ΐαί: Κθΐν0τΥΐτας Δα<?νίου ΝοΡού { *> 160417/1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. 

Κήρνξ, αναδασωτέας έ*™« 12 οτρ,μμίτω, στη'ϋέσ, “^ασΚοίμΠ ^ Δ*°*?*Λ“ 
Κατσαουνια περιφέρειας Κοινότητας Στ-φανιάς Νομού , ^ 
Λακωνίας. . 2 Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάσταση 

• Επικύρωση εκΟέσεωε και Λ«ν«,ί,„,*«». — π·_4. !!1 βλαστ*'σεω; ,των ειδών °ζ|νου, ερείκης και 
ασπαλα^ου που καταστραφηκε με παράνομη εκχέρσωση 
μέσα στα έτη 1982 και 1983 τη δημόσια δασική* έκταση 

τσχί. ■ ' · „ εβμαδού τετρακοσίων τετραγωνικών μέτρων (0,400 στρεμ- 
. 3 μάτων) κατηγορίας παρ. 2 άρθρου 3 Ν. 998/79, που βρί- 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ σκεται στη θέση Σπηλιές περιφέρειας Κοινότητας Δαφνίου. 

ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ Προσδιορίζεται από τα στοιχεία Λβγδεα και έχει 

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Σέλινου ^ίΧ' 
~ου περιλαμβάνει χαρακτηρισμό χώρου γι’ Ανατολικά : Δημόσια δασική έκταση, 

ανέγερση πνευματικού κέντρου, κοινοτικού καταστή- Δυτικά: Δημόσια δασική έκταση, 
ματος και μετατροπή οιχοπεδικής έκτασης σε πάρκο. 4 Βόρεια : Δημόσια δασική έκταση. 

- Νότια : Ελαιόκτημα Σαράντου Π. Σουρτζή. 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 
. _ _ αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ τ ' 1 

Αρ. 467 ... 
—-—_· I1! α) Η αναδάσωση της έκτασης να γίνει με φυσική αν«- 
ι,'- _ γέννηση. 
Κηρυ^η αναδασωτέας έκτασης 0,400 στρεμμάτων στη θέση τι 

πΓρ.9ίρ„«ς Κοινότητας Ν„μ3 ?> /' V „ , Γ ,, 
χωνίας. (; γ ^ 1. Λα ισχύει προτού δημοσιευΟεί στην Εφημερίδα της 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 0 ' η, Γ .. „ /η. ,. 2. Να δημοσιευΟεί στην Κφημερίδα της Κυβερνησεως. 
Εχοντας υπόψη: ' ν , ,... , . ' 

1 τ * < Σπάρτη, 14 Μαρτίου 1984 
1. Ιις διατάςεις του-άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάν- η \ ' ματος. , Γ ^νν.αγ (_) Νομάρχης 

I : ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΛΛΑΝΟΣ ... 

ί * * * ' 
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Συντάξας 
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Αρ. 469 (2) 

Κήρυξη αναδασωτέας 
Κατσαούνια περιφέρ 
Λακωνίας. 

έκτασης 12 στρεμμάτων στη θέση 
ειας Κοινότητας Στεφανιάς Νομού 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 

2. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

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 Υπουργείου Γεωργίας: 

α) 160417/1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Τη 1046/7.3.1984 πρόταση του Δασαρχείου Σπάρ¬ 
της, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάσταση 
της δασικής βλαστήσεως των ειδών ασπαλάΟρου, σχίνου 
και αγριελιάς που καταστράφηκε με παράνομη εκχέρσωση 
από άνοιξη 1983 μέχρι 10.2.1984 τη δημόσια δασική έκτα¬ 
ση, εμβαδού δώδεκα (12) στρεμμάτων κατηγορίας παρ. 2 

άρθρου 3 Ν. 998/79, που βρίσκεται στη θέση Κατσαούνια 
περιφέρειας Κοινότητας Στεφανιάς. 

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Α 
και έχει όρια: 

Ανατολικά : Αγρό Παναγιώτη Ιω. Στρατηγάκη και Τσι- 

μενταύλακα. 
Δυτικά: Δημόσια δασική έκταση. 
Βόρεια : Αγρό Παναγιώτη Ιω. Στρατηγάκη. 
Νότια : Αγρό Παναγιώτη Ιω. Στρατηγάκη και Δημό¬ 

σια δασική έκταση. 

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

Ορίζουμε : 

α) Η αναδάσωση της έκτασης να γίνει με φυσική ανα¬ 

γέννηση. 

β) II απόφαση αυτή : 

1) Να ισχύει προτού δημοσιευΟεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

2) Να δημοσιευΟεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

Σπάρτη, 14 Μαρτίου 1984 

Ο Νομάρ/ης 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΛΒΑΛΑΝΟΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 228'ι 

Λρ. 913 (3) 

Επικύρωση εκθέσεως και διαγράμματος της επιτροπής κα¬ 
θορισμού των ορίων αιγιαλού περιοχής Σιδ. Σταθμού Λι- 
τοχώρου από Χελοπόταμο μέχρι και παραλία Γρίτσας. 

II ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1< Τις διατάξεις του Α.Ν. 2344/1940 «περί αιγιαλού 
και παραλίας». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Α.Ν. 263/1968 
«περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων 
περί Δημοσίων κτημάτων». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 719/1977 «περί 
αντικαταστάσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως δια¬ 
τάξεων τινών της περί Δημοσίων Κτημάτων Νομοθεσίας 
και άλλων τινών διατάξεων». 

4. Τις διατάξεις του από 11/12 Νοεμβρίου 1929 Δ/τος 
«περί διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3200/1955 «περί 
διοικητικής αποκεντρώσεως». 

6. Την από 29.6.1982 έκθεση της κατ’ άρθρο 74 του 
Π.Δ. 636/77 Επιτροπής καθορισμού ορίων αιγιαλού. 

7. Το συνοδεύον την έκθεση αυτή τοπογραφικό διάγραμ¬ 
μα της ανωτέρω παραλιακής περιοχής που συντάχΟηκε τον 
Ιανουάριο 1982, σε τρεις πινακίδες, κλίμακος 1:500, από 
το τοπογράφο Μηχανικό του Υπουργείου Οικονομικών, 
Ιωάννη Σινάνογλου και θεωρήθηκε την 27.1.1983 από τον 
Προϊστάμενο Τοπογράφο Μηχανικό Γρηγ. Ξηρογιάννη και 
το Δ/ντή της Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουρ¬ 
γείου Οικονομικών Γεώργιο Κόκκα, Πολιτικό Μηχανικό. 

8. Τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού 
που διατυπώθηκε με το αριΟ. 187.2/539/83/2.12.1983 
έγγραφό του και με τις σ’ αυτό αναφερόμενες υποδείξεις, 
οι οποίες και εκτελέσΟηκαν, επικυρώνουμε: 

Την από 29.6.1982 έκθεση της κατ’ άρθρο 74 του Π.Δ. 
636/77 Επιτροπής η οποία καΟώρισε την οριογραμμή αι- 
γιαλού και παλαιού αιγιαλού, στην περιοχή Σιδ. Σταθμού 
Λιτοχώρου, από Χελοπόταμο μέχρι και παραλία Γρίτσας 
και το συνοδευον την έκθεση αυτή ανωτέρω τοπογραφικό 
διάγραμμα,στο οποίο έχει χαραχΟεί μ= κόκκινη γραμμή 
η οριογραμμή του αιγιαλού και με μπλέ η οριογραμμή 
του παλαιού αιγιαλού. 

II απόφαση αυτή και η ανωτέρω από 29.6.1982 έκθεση 
της Επιτροπής και το συνοεύον αυτή διάγραμμα να δημο- 
σιευΟουν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

ΕΚΘΕΣΙΣ 

Επιτροπής καθορισμού των ορίων του Αιγιαλού άρθρ. 74 
Π.Δ. 636/77. 

Δια τον καθορισμόν το πρώτον των ορίων του αιγιαλού 
περιοχής παραλίας Σ.Σ. Λιτόχωρου, από Χελοπόταμο μέχρι 
και παραλία Γρίτσας. 

Κατερίνη τη 29 Ιουνίου 1982, ημέρα Τρίτη 
γραμμένοι: 

ρι υπογε- 

1. Παναγιώτης Κάραγιαννίδης Οικον. Έφορος Κατε¬ 
ρίνης ως Πρόεδρος. 

2), Χρηστός Γεωργανόπουλος Δ/ντής Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών ως μέλος ’ 

Θεοχαρ Ιδης αναπληρ. Κεντρικού Λιμενάρ¬ 
χην Θνφίχη; μέλος, 

αποτελουντες την Επιτροπή καθορισμού των ορίων του αι 
γιαλού δυνάμει του άρθρου 74 του Π.Δ. 636/77 και ττ 
υπ αριθ. 9319/28.5.82 αποφάσεως της Νομάρχου Πιι 
ρί«ς, συγκληθείσα διά της υπ’ αριθ. 10375/21.6.198 
εντολής του Προέδρου αυτής, μετέβημεν επί τόπου ει 

την προαναφερομένην περιοχήν την 29.6.1982, λαβόντε- 
υπ οψιν : ’ 

1. Τας διατάξεις του Α.Ν. 1540/1938, ως ετροποποιήθ» 
υπό του Α.Ν. 2344/1940, του Α.Ν. 263/1968 και του 
άρθρου 20 του Ν. 719/77, καθ’ άς ο καθορισμός της ορίο- 
γραμμής του αιγιαλού γίνεται επί τοπογραφικού και υψο¬ 
μετρικού διαγράμματος χαρασσομένης υπ’ αυτού ερυθράς 
γραμμής διά την οριογραμμήν του αιγιαλού, κίτρινης γραμ¬ 
μής διά την οριογραμμήν της παραλίας και κυανής γραμ¬ 
μής διά τον παλαιόν αιγιαλόν εις περίπτωσιν καθ’ ήν ένεκα 
προσχώσεως ή άλλης αιτίας είναι εμφανές ότι καθ’ όν χρό¬ 
νον ενεργείται ο καθορισμός, ο αιγιαλός είναι διάφορος του 
εις το παρελθόν τοιούτου κ.λπ., ότε δύναται να καθορισθή 
η παλαιά Οέσις του αιγιαλού, η υψισταμένη μέχρι του έτους 
1884, εάν υφίστανται κατοχαί ιδιωτών ή και πρότερον αν 
δεν υφίστανται τοιαύται. 

2. Την διαταςιν του άρθρου 3 του Ν. 653/77 με την 
οποία καθορίζεται η ζώνη πλάτους 15 μέτρων ως συνεισ¬ 
φορά των ιδιοκτητών των παραλιακών κτημάτων για την 
δημιουργία ζώνης παραλίας. 

3. Το απο Ιανουάριου 1982 τοπογραφικόν και υψομε¬ 
τρικόν διάγραμμα κλίμακος 1:500, συνταχθέν υπό του 
τοπογράφου Μηχανικού Ιωάννου Χινάνογλου του Υπουρ¬ 
γείου Οικονομικών, Οεωρηθέν την 27.1.1982 υπό του Προϊ¬ 
σταμένου Τοπογράφου Μηχανικού Γρηγ. Ξηρογιάννη και 
του Δ/ντού της Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουρ¬ 
γείου Οικονομικών Γεωργίου Κόκκα Πολιτικού Μηχανικού 
που έχει αποτυπωθεί σε -τρεις πινακίδες. 

4. Την εκ της επιτόπιου μετεβάσεως της επιτροπής · 
σχηματισθείσαν αντίληψιν περί του πλάτους της βρεχομένης 
ζώνης της ξηράς και των λοιπών συναφών στοιχείων ήτοι: 

α) Η έκτασις είναι πεδινή αμμώδης με ομαλή κλίσιν εδά¬ 
φους, αραιά βλάστησιν στο παραθαλάσσιον τμήμα. 

β) Ο θαλάσσιος χώρος είναι αναπεπταμένου πέλαγος. 

γ) Κύριαι διευθύνσεις πνεόντων ανέμων βορειοανατολικοί, 
μέγιστον πλήν σύνηθες ύψος κύματος της τάξεως των 2 
έως 2,50 μέτρων. 

5. Την από 15.8.1981 υπεύθυνη δήλωση-Τεχνική έκ¬ 
θεση του Μηχανικού του Υπουργείου Οικονομικών Ιωάννου 
Σινάνογλου, που έκανε και την αποτύπωση της παραλια¬ 
κής ζώνης Λιτοχώρου-Πιερίας, που αναφέρει ότι στην απο¬ 
τύπωση από Μαυρονέρι μέχρι Χελοπόταμο και από Χελο¬ 
πόταμο μέχρι και Γρίτσα η κτηματογράφηση έγινε σε 
αρκετό βάθος μέχρι 200 μέτρα από την θάλασσα, καθ’ ότι 
υφίσταται και παλαιός αιγιαλός λόγω της εκβολής πολλών 
ποταμών και της εξ αυτών δημιουργίας προσχώσεων με 
την πάροδο των ετών, αποφασίζει : 

Καθορίζει επί του ως άνω τοπογραφικού διαγράμματος: 

α) Την οριογραμμήν του αιγιαλού δι’ ερυθράς συνεχούς 
πολυγωνικής γραμμής, της οποίας αι κορυφαί εξασφαλί¬ 

ζονται από σταθερά σημεία. 

β) Την οριογραμμήν του παλαιού αιγιαλού δια συνεχούς 
κυανής πολυγωνικής γραμμής της οποίας αι κορυφαί εξα¬ 

σφαλίζονται από σταθερά σημεία. 

Η Επιτροπή 

ΦΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΧΡ. ΓΕΩΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Δ. 

Κατερίνη, 10 Ιανουάριου 1984 

Η Νομάρχης 
ΜΑΡΙΑ ΑΡΣΕΝΗ 
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΑΠΟΦΑΖΕΙΖ 

Αρ. 168408/14.3.1984 (4) 

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Σέλινου 
Ν. Ξάνθης που περιλαμβάνει χαρακτηρισμό χώρου γι’ 
ανέγερση πνευματικού κέντρου, κοινοτικού καταστή¬ 
ματος και μετατροπή οικοπεδικής έκτασης σε πάρκο. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 

Σύμφωνα μέ: 

1. Τις διατάξεις : 

α) Του από 17.7.1923 Ν.Δ. «περί σχεδίων πόλεων, κω¬ 
μών και συνοικισμών του Κράτους και ανεγέρσεως αυτών». 

β) Του 13.Δ. 712/70, όπως τροποποιήθηκε με τα 677/71 
και 198/1972 Β.Δ. 
γ) Του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως», 

όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα. 

δ) Την υπ’ αρ. 3/84 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο. 
Π. Έργων της Νομαρχίας μας. που είναι θετική υπέρ της 
τροποποίησης. 

2. Την από 16.2.1984 αίτηση της κοινότητας Σέλινου 

που ζητά τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου. 

3. Την υπ’ αρ. 3 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου 
σχετική με την τροποποίηση. 

4. Του Λ.Ν. 314/68. 
5. Το Ν.Δ. 1018/71 «περί τροποποιήστε του Α.Ν. 314/ 

1968». 
6. Το Ν. 1337/14.3.83. 

7. Το γεγονός ότι ουδεμία έκταση υπεβλήθη κατα της 
απόφασης του κοινοτικού συμβουλίου, αποφασίζουμε : 

Τροποποιούμε το ρυμοτομικό σχέδιο Σελίνου ως εςής : 
α) καθορίζουμε τον υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α χώρο εμβα- 
δού 499Μ2 που είναι τμήμα της πλατείας με αριθμό Ο.Τ. 
33 ως χώρο για ανέγερση πνευματικού κέντρου και κοινο¬ 
τικού καταστήματος με όρους δόμησης τους ισχύοντας 
στην περιοχή. 

β) Μετατρέπουμε το οικόπεδο 31 στο Ο.Γ. 8 (υπό στοι- 
χεία·-αΤβνγιδ,α) που προοριζόταν για ανέγερση κοινοτικού 
καταστήματος σε “ χώρο—πρασίνου χαρακτηρίζοντας το 
πάρκο. " — .— 

Ξάνθη. 14 Μαρτίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΦΑΚΗΣ ΝΤΟΝΑΣ 
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