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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ)! 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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2 ΜΑ'ΓΟΥ 1984 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,293 στρεμμάτων στη 
θέση Ασπρόχωμα της Κοινότητας Κομ-οτάδων του 
Νομού ΦΟιώτιδος. 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 30,00 στρεμμάτων 
στη θέση ΒαΟειάΛάκκα της Κοινότητας Μεγα-λατάνου 
του Νομού ΦΟιώτιδος... 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,994 στρεμμάτων στη 
θέση Κελανίτη της Κοινότητας Αρχανίου του Νομού 
ΦΟιώτιδος. 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 84,00 στρεμμάτων στη 
θέση Καλογερικό της Κοινότητας Ελάτειας του Νομού 
ΦΟιώτιδος . 
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ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΖΕΙΧ 

Αρ. 870 (1) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,293 στρεμμάτων στη 
θέση Ασ-ρόχωμα της Κοινότητας Κομ-οτάδων του 
Νομού ΦΟιώτιδος. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΟΙΩΤΙΔΟΣ 

Έχοντας υ-όψη : 

1· Τις διαταςεις του άρθρου 117 —αρ. 3 του Συντάγματος. 
2. Τις -ερ( Διοικητικής α-οκεντρώσεως διατάξεις. 
3. Τις διατάξεις του Νόμου 998/79 «—ερί —ροστασίας 

των δασών και των δασικών ενγένει εκτάσεων της Χώρας» 
και συγκεκριμένα: 

α) Του άρθρου 41 —αράγραφος 1 και 3. 

β) Του άρθρου 38 -αράγραφος 1. 

4. Τις διαταγές του Υ-ουργείου Γεωργίας. 
α) 100417/1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Την 2012/28.3.84 —ρόταση του Δασαρχείου Λαμίας 
-ερί κηρήςεως αναδασωτέας, της αναφερόμενης στο θέμα 
εκτάσεως, α-οφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκο-ό την ε-αναδημ*>υρ- 
γία της δασικής βλαστήσεως -ου καταστράφηκε α-ό πα¬ 
ράνομη εκρίζωση και θα ε—ιτευχθεί με φυσική αναγέννηση 
και, τη διατήρηση του χαρακτήρος της δασικής 
εκτάσεως ώστε να α-οκλεισθεί η διάθεση αυτής για άλλο 
σκο-ό την δημοσία έκταση διακοσίων ενενήντα τριών (293) 
τετρ. μέτρ. -ου βρίσκεται στη θέση Ασ-ρόχωμα της Κοι¬ 
νότητας Κομ-οτάδων του Νομού Φθιώτιδος και προσδιο¬ 
ρίζεται α-ό τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Α ό-ως φαίνεται στο 
συνημμένο διάγραμμα το ο-οίο α-οτελεί ανα-όσ-αστο 
μέρος της α-οφάσεως αυτής και έχει όρια: 

Ανατολικά : Με έλαιο—ερίβολο καλλιεργούμενο από τον 
Κων. Βασ. Γκιολ.έ. 
Δυτικά : Με έλαιο—ερίβολο καλλιεργούμενο από τον 

Νικ. Σωτ. Καρμάλη. 
Βόρεια : Με αγροτικό δρόμο. 
Νότια : Με δημόσια δασική έκταση. 

II α-όφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Λαμία, 2 Λ—ριλίου 1984 

Ο Νομάρχης α.α.α. 

Ο Διευθυντής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΜΟΥΤΣΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

ΑΡ. 878 (2) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 30,00 στρεμμάτων 
στη θέση Βαθειά Λάκκα της Κοινότητας Μεγαπλατά- 
νου του Νομού ΦΟιώτιδος. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΟΙΩΤΙΔΟΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 
2. Τις περί Διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 
3. Τις διατάξεις του Νόμου 998/79 «περί προστασίας 

των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» 
και συγκεκριμένα: 

α) Του άρθρου 41 παράγραφος 1 και 3. 
β) Του άρθρου 38 παράγραφος 1. 

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

γία της δασικής βλαστήσεως που καταστραφηκε από πυρ- 
καϊά στις 15.10.83 και Οα επιτευχθεί με φυσική αναγέννηση 
και τη διατήρηση του χαρακτήρας της δασικής εκτάσεως, 
ώστε να αποκλεισθεί η διάθεση αυτής για άλλο σκοπό, την 
δημόσια έκταση τριάντα (30,00) στρεμ. που βρίσκεται στη 
θέση Βαθειά Λάκκα της Κοινότητας Μεγαπλατανου του 
Νομού ΦΟιώτιδος και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Ι,^,σ, 
4..9,10,11,1 όπως φαίνεται στο συνημμένο διαγραμμα το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφασεως αυτής 

και έχει όρια: 

Ανατολικά : Με αγροτικές καλλιέργειιες. 
Δυτικά : Με δημόσια δασική έκταση. 
Βόρεια : Με δημόσια δασική έκταση. 
Νότια: Με αγροτικές καλλιέργειες. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Λαμία, 2 Απριλίου 1984 

5. Την 879/27.3.84 πρόταση του Δασαρχείου Αταλάν¬ 
της περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερόμενης στο θέ¬ 
μα εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουρ- 

Ο Νομάρχης 

κ.α.α. 

Ο Διευθυντής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ 
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Αρ. 851 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 2573 

(3) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,994 στρεμμάτων στη 
θέση Κελανίτη της Κοινότητας Λρχανίου του Νομού 
ΦΟιώτιδος. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΟΙΩΤΙΔΟΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγ¬ 
ματος. * 

2. Τις περί, Διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 
3. Τις διατάξεις του Νόμου 998/79 «περί προστασίας 

των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώ¬ 
ρας» και συγκεκριμένα: 
α) Του άρθρου 41 παράγραφος 1 και 3. 
β) Του άρθρου 38 παράγραφος 1. 

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

5. Την 1259/23.3.84 πρόταση του Δασαρχείου Σπερ- 
χειάδος περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερόμενης 
στο θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε: 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουρ- 
γία της δασικής βλαστήσεως που καταστράφηκε από πα¬ 
ράνομη εκχέρσωση και 0α επιτευχθεί με φυσική αναγέννηση 
και τη διατήρηση του χαρακτήρος του δάσους ή της δασικής 
εκτάσεως, ώστε να αποκλεισθεί η διάθεση αυτής για άλλο 
σκοπό, την δημόσια έκταση εννεακοσίων ενενήντα τεσσά¬ 

ρων (994) τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Κελανίτη της Κοι¬ 
νότητας Αρχανίου του Νομού ΦΟιώτιδος και προσδιορί¬ 
ζεται από τα στοιχεία Τμ. Α'. ΑΒΓΔΕΖΗΑ Τμ. Β' ΘΙ- ' 
ΚΛΘ όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει 
όρια: 

Τμήμα Α' 527μ2 

Ανατολικά: Με δημόσια δασική έκταση 
Δυτικά : Με καλλιεργούμενο αγρό από τον Ηλ. X. Σα- 

λωνίδη. 
Βόρεια : Ομοίως 
Νότια : Με αγροτικό δρόμο. 

Τμήμα Β' : 457 μ2 

Ανατολικά : Με δημόσια δασική έκταση 
Δυτικά : Ομοίως 
Βόρεια : Με παληά κατάληψη δημοσ. δασ. έκτασης από 

Ηλ. X. Σαλωνίδη 
Νότια : Με δημόσια δασική έκταση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Λαμία, 27 Μαρτίου 1984 

Ο Νομάρχης 

κ.α.α. 

Ο Διευθυντής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΟΤΤΣΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 2575 

Αρ. 879 (4) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 84,00 στρεμμάτων στη 
θέση Καλογερικό της Κοινότητας Ελάτειας του Νομού 
Φθιώτιδος. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 
2. Τις περί Διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 
3. Τις διατάξεις του Νόμου 998/79 «περί προστασίας 

των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώ¬ 

ρας» και συγκεκριμένα: 
α) Του άρθρου 41 παράγραφος 1 και 3. 
β) Του άρθρου 38 παράγρ. 1. 

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

5. Την 878/28.3.84 πρόταση του Δασαρχείου Αταλάν¬ 
της περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερόμενης στο 
θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουρ- 
γία της δασικής βλαστήσεως που καταστράφηκε από πυρ- 
καΐά στις 29.9.83 και θα επιτευχθεί με φυσική αναγέννηση 

και τη διατήρηση του χαρακτήρος της δασικής εκτάσεως, 
ώστε να αποκλεισθεί η διάθεση αυτής για άλλο σκοπό, την 
Δημόσια έκταση ογδόντα τεσσάρων (84,00) στρεμ. που 
βρίσκεται στη θέση Καλογερικό της Κοινότητας Ελάτειας 
του Νομού Φθιώτιδας και προσδιορίζεται από τα στοιχεία 
1,2,3,4,5,1 όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής 
και έχει όρια: 

Ανατολικά : Με αγροτικό δρόμο και εν μέρει με αγροτικές 
καλλιέργειες και δημόσια δασική έκταση. 
Δυτικά : Με δημόσια δασική έκταση. 
Βόρεια : Εν μέρει με αγροτικές καλλιέργειες και εν μέρει 

με δημόσια δασική έκταση. 
Νότια : Με δημόσια δασική έκταση και εν μέρει με αγρο¬ 

τικό δρόμο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Λαμία, 2 Απριλίου 1984 

Ο Νομάρχης 

κ.α.α. 

Ο Διευθυντής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΜΟΪΤΣΟΣ 
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