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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,200 στρεμμάτων στη 
θέση Βαθράκι - Παλαιοχώρι» περιφέρειας Δήμου Μάν¬ 
δρας Νομού Αττικής . 1 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 2,100 στρεμμάτων στη 
θέση «Άγιος Γεώργιος» περιφέρειας Δήμου Μάνδρας 
Νομού Αττικής .'. 2 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,460 στρεμμάτων στη 
θέση «Λιάσκα» περιφερείας Δήμου Βιλίων Νομού Αττι¬ 
κής . 3 

Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης χι- 
λίων εννιακοσίων δέκα οκτώ (1.918) τετραγ. μέτρων 
στη θέση «Δένδρο» περιφερείας της Κοινότητας Μελι- 
βοίας Νομού Λαρίσης . 4 

Κήρυξη ως αναδασωτέας διακατεχομένης δασικής έκτασης 
τριακοσίων σαράντα επτά (347) τετραγ. μέτρων στη 
θέση «Αγία Παρασκευή» περιφερείας της Κοινότητας 
Ομολίου Νομού Λαρίσης . 5 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 1,110 στρεμμάτων, στη 
θέση «Παλιόπορος», του Δήμου Λιτοχώρου, του Νο¬ 
μού Πιερίας.  6 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 2,530 στρεμμάτων, στη 
θέση «Γουμαρά», του Δήμου Λιτοχώρου, του Νομού 
Πιερίας. 7 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 517_ (1) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (0,200) στρεμμάτων στη 
θέση «Βαθράκι - Παλαιοχώρι», περιφερείας Δήμου Μάν¬ 
δρας, Νομού Αττικής. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Έχοντας υπόψη : 

Ί· -Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος 

της Χώρας. 
Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των 

δασών κ.λ.π.» και ειδικότερα: α) Του άρθρου 41, β) του 
άρθρου 38. 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8.7.80 και β) 182447/3049/24.9.80, την 1065/10. 
4.84 πρόταση του Δασαρχείου Αιγάλεω και την σχετική 
έκθεση αυτοψίας από τις οποίες προκύπτει, ότι η δασική 

βλάστηση καταστράφηκε από παράνομη εκχέρσωση, απο- 
φασίζεται: 

Κηρύσσεται αναδασωτέα με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα του δάσους, ώστε ν’ αποκλεισθεί η διάθεση του 
για άλλο προορισμό, ιδιωτική δασική έκταση διακοσίων 
τετρ. μέτρων στρεμ., (0,200) που βρίσκεται στη θέση «Βα¬ 
θράκι - Παλαιοχώρι», περιφερείας Δήμου Μάνδρας και 
και έχει όρια : 
Ανατολικά, Δυτικά, Βόρεια : Δάσος πεύκης. 

Νότια : Δρόμος Φίχθι, 
όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί ανα¬ 
πόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 
Η καταστραφείσα δασική βλάστηση 0 αποκατασταθεί 

με φυσική αναγέννηση. 
Η απόφαση αυτή να. δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αιγάλεω, 16 Απριλίου 1984 

Ο Νομάρχης . 

ΘΑΝ. Δ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ * 

(··-- 
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ΛριΟ. 516 (2) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 2,100 στρεμμάτων στη 
θέση «Άγιος Γεώργιος», περιφερείας Δήμου Μάνδρας, 
Νομού Αττικής. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 2 του Συντάγματος 

της Χώρας. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των 

δασών κ.λ.π.» και ειδικότερα : α) Του άρθρου 41, β) Του 
άρθρου 38. 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8.7.80 και β) 182447/3049/24.9.80, - την 1062/10. 
4.84 πρόταση του Δασαρχείου Αιγάλεω και την σχετική 
έκθεση αυτοξίας από τις οποίεε προκύπτει, ότι η δασική 
βλάστηση καταστράφηκε από παράνομη εκχέρσωση, 

αποφασίζεται : 

Κηρύσσεται αναδασωτέα με σκοπό τη διατήρηση του χα¬ 
ρακτήρα του δάσους, ώστε ν’ αποκλεισθεί η διάθεσή του για 
άλλο προορισμό, ιδιωτική δασική έκταση δύο στρεμμάτων 
και εκατό τ.μ. (2,100 στρεμ.) που βρίσκεται στη θέση «Ά¬ 
γιος Γεώργιος» περιφερείας Δήμου Μάνδρας και έχει όρια: 

Ανατολικά : Δάσος πεύκης (ΔΑΔ 40/83 Ιωάννη Δάλιου). 
Δυτικά : Δάσος πεύκης. 
Βόρεια : Χωματόδρομος και πέραν δάσος πεύκης. 
Νότια : Δάσος πεύκης. 
Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 
Η καταστραφείσα δασική βλάστηση θ’ αποκατασταθεί 

με φυσική αναγέννηση. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 

3ερνήσεως. 

Αιγάλεω, 16 Απριλίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΘΑΝ. Δ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ 
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Αριθ. 514 β) 
-ι—-— 1 1- 

Κήρυξή αναδασωτέας έκτασης 0,460 στρεμμάτων στη θέση 
«Λιάσκα» περιφέρειας Δήμου Βιλίων Νομού Αττικής. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΤΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1 Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 
2*. Τις διατάξεις του άρΟρ. 117 παρ. 3 του Συντάγματος 

της Χώρας. . 
3. Τις διατάξεις του Ν.998/79 «περί προστασίας των δα¬ 

σών* κ.λ.π.» και ειδικότερα: α) του άρθρου 41, β) του άρθρου 

38 
4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 

1180/8.7.80 και β) 182447/3049/24.9.80, την 1052/10.4. 
1984 πρόταση του Δασαρχείου Αιγάλεω και την σχετική 
έκθεση αυτοψίας από τις οποίες προκύπτει, ότι η δασική 
βλάστηση καταστράφηκε από παράνομη εκχέρσωση, απο- 

φασίζεται: 1 

Κηρισσεται αναδασωτέα με σκοπό τη διατηρηση^ του χα¬ 
ρακτήρα του δάσους, ώστε ν’ απακλεισθεί η διάθεση του για 
άλλο προορισμό, ιδιωτική, δασική έκταση τετρακοσίων^εξήν¬ 
τα τ.μ. (0,460 στρεμ.) που βρίσκεται στη θέση «Λιάσκα» 

περιφερείας Δήμου Βιλίων και έχει όρια : 

Ανατολικά : Δασική έκταση. 
Δυτικά : Ομοίως 
Βόρεια : Ομοίως 
Νότια : Ομοίως 
Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

Η καταστραφείσα δασική βλάστηση θ’ αποκατασταθεί 
με φυσική αναγέννηση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αιγάλεω, 17 Απριλίου 1984 

Ο Νομάρχης 
"οΑΝ. Δ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΓΤΙΚΗΕ 
διαμ/ςμα δϊτ.αττικηε 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΑνΑκει υτι'ηριΔ. 
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Αριθ. 1124 . (4) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης χιλίων 
εννιακοσίων δέκα οκτώ (1.918) τετραγ. μέτρων στη θέση 
«Δένδρο» περιφέρειας της Κοινότητας Μελιβοίας Νομού 

Λαρίσης. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1 Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 117 του Συντά¬ 

γματος του 1975. „ , * 
3. Τις διατάξεις του Ν.998/79 «περί προστασίας των δα¬ 

σών κ.λ.π.» και ειδικότερα : 
α) Του άρθρου 41 παρ. 1. 
β) Του άρθρου 38 παρ. 1 
4. Τις διαταγές του Τπουργείου Γεωργίας : 
α) 160417/1180/8.7.80 
β) 182447/3049/24.9.80. 
5. Την αριθ. 2531/17.4.1984 πρόταση του Δασαρχείου 

Λαρίσης περί κηρύξεως αναδασωτέας της αναφερομένης 
στο θέμα εκτάσεως που παράνομα αποψιλωθηκε και κατα¬ 
λήφθηκε από τους: 1) Ευάγγελο Παν. Μούμο, 2) Σταύρο 
Παν. Μούμο και 3) Δημ. Ιωαν. Μούμο κατοίκους Μελιβοίας 

κατά το Αο δεκαήμερο του μήνα Μαρτίου 1984, αποφασί¬ 

ζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα της δασικής έκτασης, ώστε ν’ αποκλεισθεί η διά¬ 
θεση αυτής για άλλο προορισμό, την δημόσια δασική έκταση 
εμβαδού χιλίων εννιακοσίων δέκα οκτώ (1.918) τετραγ. 
μέτρων, που παράνομα αποψιλώθηκε και καταλήφθηκε και 
βρίσκεται στη θέση «Δένδρο» περιφέρειας της Κοινότητας 
Μελιβοίας Νομού Λαρίσης. 
Προσδιορίζεται από τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚ 

Λ Μ και έχει όρια: 

Ανατολικά : Με δημόσια δασική έκταση 
Δυτικά : Ομοίως ως άνω 
Βόρεια : Ομοίως ως άνω 
Νότια : Ομοίως ως άνω 
Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 
Η δασική βλάστηση θα αποκατασταθεί με τε (νητή ανα¬ 

δάσωση. 

Λάρισα, 25 Απριλίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΑΠΟΣΤ. ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ 



2934 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΏΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 1041 (5) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας διακατεχομένης δασικής έκτασης 
τριακοσίων σαράντα επτά (347) τετραγ. μέτρων στη θέση 
«Αγία Παρασκευή» περιφέρειας της Κοινότητας Ομο- 
λίου Νομού Λαρίσης. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 117 του Συντά¬ 

γματος του έτους 1975. 
3. Τις διατάξεις του Ν.998/79 «περί προστασίας των δα¬ 

σών κλπ.» 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. Την αριθ. 2011/5.4.84 πρόταση του Δασαρχείου Λα¬ 
ρίσης περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερομένης 
στο θέμα εκτάσεως, που παράνομα αποψιλώΟηκε και κατα¬ 
λήφθηκε από τον Θωμά ΕυΟ. Παλάκα κάτοικο Ομολίου κατά 
το Αο ΙΟήμερο του μήνα Μαρτίου 1984 με σκοπό την αλλα¬ 
γή χρήσης της δασικής έκτασης σε αγρό προς γεωργική καλ¬ 

λιέργεια, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα της δασικής έκτασης, ώστε ν’ αποκλεισθεί η διά¬ 
θεση αυτής για άλλο προορισμό, την διακατεχομένη δασική 
έκταση εμβαδού τριακοσίων σαράντα επτά (347) τετραγ. 
μέτρων, που παράνομα αποψιλώΟηκε και καταλήφθηκε και 
βρίσκεται στη θέση «Αγία Παρασκευή» περιφέρειας της 
Κοινότητας Ομολίου Νομού Λαρίσης. 

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

Ανατολικά : Με ελαιοπερίβολο του Θωμά ΕυΟ. Παλάκα 
κατοίκου Ομολίου 
Δυτικά : Ομοίως ως άνω 
Βόρεια : Ομοίως ως άνω 
Νότια : Με μονοπάτι και συνιδιόκτητο δάσος Ομολίου. 
Οπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 
Η δασική βλάστηση θα αποκατασταΟεί με φυσική ανα¬ 

γέννηση. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευΟεί στην Εφημερίδα της Κυ- 

βερνήσεως. 

Λάρισα, 25 Απριλίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΑΠΟΣΤ. ΒΛΑΣΙΛΔΗΣ 
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2935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 2433 (6) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 1,110 στρεμμάτων, στη θέση 
Παλιόπορος, του Δήμου Λιτοχώρου, του Νομού Πιερίας. 

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 δα¬ 
σών κ.λ,π.» και ειδικότερα : 

α) Του άρθρου 41 παρ. 1 και β) του άρθρου 38 παρ. 1. 
4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας: 

α) 160417/1180/8.7.1980, β) 182447/3049/24.9.80. 
5. Την 161/9.4.1984 πρόταση του Δασονομείου Λιτό¬ 

χωρου 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 δημόσια δασική έκταση, εμβαδού χιλίων εκατό 
δέκα (1.110) τετρ. μέτρων, που βρίσκεται στη θέση Παλιά¬ 

πορος, του Δήμου Λιτοχώρου. 
Προσδιορίζεται από τα στοιχεία Κ.Κ' I Κ και έχει όρια : 

Ανατολικά : Δημόσια δασική έκταση 
Δυτικά : Δημόσια δασική έκταση (κατέχεται από Μιχ. 

Πίνο) 
Βόρεια: Αγρό Αικατ. Χας Αθ. Ζαχουδάνη 
Νότια : Δημόσια δασική έκταση. 
Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 
Η απομάκρυνση της βλαστησεως θα επιτευχθείς με τε¬ 

χνητή αναδάσωση, αφού γίνει περίφραξη της εκτάσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 

βερνήσεως. 

Κατερίνη, 17 Απριλίου 1984 

Η Νομάρχης 
ΜΑΡΙΑ ΑΡΣΕΝΗ 



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 2936 

ΑριΟ. 2435 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 2,530 στρεμμάτων, στη θέση 
Γουμαρά, του Δήμου Λιτοχώρου, του Νομού Πιερίας. 

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 δα¬ 
σών κλπ.» και ειδικότερα : 

α) του άρθρου 41, παρ. 1, β) του άρθρου 38 παρ. 1. 
4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : 
α) 160417/1180/8.7.1980, β) 182447/3049/24.9.80. 
**· Την 162/9.4.1984 πρόταση του δασονομείου Λιτόχω¬ 

ρου «περί κηρυξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο 
θέμα εκτασεως», αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα της δασικής εκτασεως που εκχερσώθηκε παρά¬ 
νομα, την δημόσια δασική έκταση, εμβαδού δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων τριαντα (2.530) τετρ. μέτρων που βρίσκεται στη 
θέση Γουριαρά. 

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία α)ΑΛ' Θ' ΚΑ και β) 
Γ' ΔΕΖΖγ' και έχει όρια : 

Τμήμα Γ' ΔΕΖΖγ' Τμήμα ΑΛ' Θ' ΚΛ 

Ανατολικά :'Εκταση που κα- Έκταση που κατέχει ο Αθ. 
τέχει ο Αθαν. Ευγενής 
Ευγενής 

Δυτικά : Δημ. δασ. έκταση Αγρό Χρ. Ευγενή 
Βόρεια : Αγρό Χρ. Ευ- Δημόσια δασική έκταση 

Ύ®»ή 
Νότια : Έκταση που κα- Έκταση που κατέχει ο Α0. 

τέχει ο Α. Σόκας Σόκας 
Οπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 
Η αποκατάσταση της βλαστήσεως θα επιτευχθεί με τε¬ 

χνητή αναδάσωση αφού γίνει περίφραξη της εκτάσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 

βερνήσεως. 

Κατερίνη, 17 Απριλίου 1984 

Η Νομάρχης 
ΜΑΡΙΑ ΑΡΣΕΝΗ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


