
5025 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΑΘΗΝΑ 

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1984 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΡΙΟΜΟΧ ΦΥΛΛΟΥ 

570 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΛΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (0,375) στρεμμάτων, στη 
θέση «Σωτηρέζα» περιφέρειας Δήμου Μάνδρας, Νομού 
Αττικής . \ 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (0,502) στρεμμάτων, στη 
θέση «Κοκαλάρες» της Κοινότητας Γουμέρου, του 
Νομού Ηλείας.. 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως (200,0) στρεμμάτων, 
στη θέση Καμπερίνα της Κοινότητας Γοργομύλου, του 
Νομού Πρέβεζας .... 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως (7,0) στρεμμάτων, στη 
θέση Ρούσκουλο της Κοινότητας Καναλακίου, του Νο¬ 
μού Πρέβεζας . 

3 

4 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως (7,0) στρεμμάτων, στη 
θέση Γεφ. Καλογήρου του Δήμου Φιλιππιάδας, του 
Νομού Πρέβεζας .·.....*.. 5 

Κη/υ^ναο*δα?ωτ*ας έκτασ7ϊ^ (958) στρεμμάτων, στη 
θέση Καθανιά Κοινότητας Αρωνίου, Ν. Χανίων.6 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (958) στρεμμάτων, στη 
θέση ΙΙαπαδιανα και Καρβουνόλακος Κοινότητας Ντερέ 
Ν. Χανίων .. Γ 7 

Αριθ. 1067 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ ; 

(1) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (0,375) στρεμμάτων στη 

Α-^ικής ωτηΡ^α>) περ1φε?είαζ Δήμο» Μάνδρας, Νομού 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

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

3· Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «περί προστασίας των 
δασών κλπ.» 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 2309/18. 
8.74 πρόταση του Δασαρχείου Αιγάλεω και την σχετική 
έκθεση αυτοψίας από τις οποίες προκύπτει, ότι η δασική 
βλάστηση που καταστράφηκε από παράνομη εκχέρσωση, 
αποφασίζεται : 

Κηρύσσεται αναδασωτέα με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα του δάσους, ώστε ν’ αποκλεισθεί η διάθεσή του 
για άλλο προορισμό, ιδιωτική δασική έκταση τριακοσίων 
εβδομήντα πέντε τ.μ. (0,375) στρεμ. που βρίσκεται στη 
θέση «Σωτηρέζα» περιφερείας Δήμου Μάνδρας, Ν. Αττικής 
και προσδιορίζεται από τα στοιχεία και έχει όρια : 

Ανατολικά : Αγρός. 

Δυτικά : Δάσος. 

Βόρεια : Δάσος. 

Νότια : Αγρός. 

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, 25 Ιουλίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΘΑΝ. Δ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ 

. ( \ ' ' ; \;'ν * 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΏΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 5027 

Αριθ. 2143 (2) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (0,502) στρεμμάτων, στη 
θέση «Κοκαλάρες» της Κοινότητας Γουμέρου, του Νομού 
Ηλείας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 
2· Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ, 3 του Συντάγματος 

της Χώρας. 

3. Τις διατάξεις του Νόμου 998/1979 «περί προστασίας 
των δασών κ.λ.π.» και ειδικότερα : 

α) Του άρθρου 41 παρ.. 

β) Του άρθρου 38 παρ. 1. 

*· ί?^αταγίς του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80, γ) 141823/24.2.83. 

5. Την 4889/2.8.84 πρόταση του Δασαρχείου Πύργου, 
γιε χηρυξη, της δασεκτάσεως που αναφέρεται στο θέμα, ως 
αναδασωτέας, διότι η δασική βλάστηση που την κάλυπτε 
καταστράφηκε με εκχέρσωση και επιβάλλεται η, εκ νέου, 
οασωσή της, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε, αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουρ- 
γία, με φυσική αναγέννηση, της δασικής βλαστήσεως που 
καταστραφηκε από,την εκχέρσωση που έκανε ο Βασίλειος 
Γ. Κομπορόζος, κάτοικος Γουμέρου, την δημόσια δασική 
έκταση, εμβαδού (0,502) στρεμ. ή πεντακοσίων δύο Μ2 
που βρίσκεται στη θέση «Κοκαλάρες» της Κοινότητας Γου* 
μέρου, Ν. Ηλείας. Προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ, 
Δ,Α και έχει όρια : 

Ανατολικά : Χωράφι του Βασιλείου Γ. · Κομπορόζου. 

Δυτικά : Ρέμμα και εκείθεν αγροτικός δρόμος. 

Βόρεια : Δάσος χαλεπίου πεύκης. 

Νότια : Ρέμμα και εκείθεν αγροτικός δρόμος. 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πύργος, 9 Αυγούστου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ 

ϋΐϋάοί γ-ρ· 8« 
0 ϊνιτείϊαϊ 
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Αριθ.2117 (8) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως (200,0) στρεμμάτων, 
στη θέση Καμπερίνα της Κοινότητος Γοργομύλου, του 
Νομού Πρέβεζας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

2. Του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «περί προστασίας των 
δαοών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και 
συγκεκριμένα : 

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 2071 ε.έ. πρόταση Δ/νσεως Δασών Πρέβεζας 
περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα 
εκτάοεως. 

6. Την γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δα¬ 
σών, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάσταση 
της δασικής βλαστήσεως που καταστράφηκε από πυρκαγιά 
την Κοινοτική δασική έκταση διακοσίων (200) στρεμμάτων 
που βρίσκεται στη θέση Καμπερίνα της Κοινότητος Γοργο¬ 
μύλου, Ν. Πρέβεζας και προσδιορίζεται από τα στοιχεία 
Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής 
και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με Κοινοτική δασική έκταση Γοργομύλου. 

Δυτικά : »' » » » » 

Βόρεια : » » » » » 

Νότια : » » » » » 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πρέβεζα, 8 Αυγούστου 1984 

Ο Νομάρχης 
Κ. ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ 

■«ΟΗΑΡΧΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΓ 



ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 5029 

Αριθ. 2101 (4) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως (7,0) στρεμμάτων, στη 
θέση Ρούσκουλο της Κοινότητας Καναλακίου, του Νομού 
Πρέβεζας. ·. 

^0 ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

2. Το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «περί προστασίας των 

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

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) 182447/3049Ϊ24.9.80. 

5. Την 2066 ε.έ. πρόταση Δΐνσεως Δασών Πρεβέζης 
περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα 
εκτάσεως. 

6. Την γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δα¬ 
σών, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάσταση 
της δασικής βλαστήσεως που καταστράφηκε από πυρκαγιά 
την Κοινοτική δασική έκταση επτά (7,0) στρεμμάτων που 
βρίσκεται στη θέση Ρούσκουλο της Κοινότητος Καναλακίου, 
Ν. Πρέβεζας και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ, 
Δ,Ε,Ζ,Α όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής 
και έχει όρια : . 

Ανατολικά : Με Κοινοτική δασική έκταση Καναλακίου. 

Δυτικά : » » » » » 

Βόρεια : » » » » >, 

Νότια : » » » » · μ 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πρέβεζα, 7 Αυγούστου 1984 

Ο Νομάρχης 

Κ. ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 
ΛΙΕΤΘ,-ΥΝΕμ ΔΑΕΓιΝ 

ΥΟΠΟΓΡΑ.ΟΙΚΟ ' ΑΙΑ ΓΡΑΙ-ΧΑ 
σνσίσοωτεσς έκχάσεως γ.οοο 

Ανήκει στήν όριδ '^/οΖ/ΐι/ 

Νχι.ΠρΟιζης 



5030 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ.2104 (5) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως (7,0) στρεμμάτων, στη 
θέση Γεφ. Καλογήρου του Δήμου Φιλιππιάδας, του Νομού 
Πρέβεζας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

2. Το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και 
συγκεκριμένα : 

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 2069 ε.έ. πρόταση Δ/νσεως Δασών Πρέβεζας 
περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα 
εκτάσεως. 

6. Την γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου 
Δασών, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάσταση 
της δασικής βλαστήσεως που καταστράφηκε από πυρκαγιά 
την Κοινοτική δασική έκταση επτά (7) στρεμμάτων που 
βρίσκεται στη θέση Γεφ. Καλογήρου του Δήμου Φιλιππιά- 
δας, Ν. Πρέβεζας και προσδιορίζεται από τα στοιχεία 
Α,Β,Γ;Δ,Α όπα>ς φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής 
και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με Εθνική οδό Άρτας-Ιωαννίνων. 
Δυτικά : Με Δημοτική δασική έκταση Φιλιππιάδας 
Βόρεια : » » » » » 
Νότια : » » » » » 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πρέβεζα, 7 Αυγούστου 1984 

Ο Νομάρχης 
Κ. ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ 

'ΛμΑρχιλ πρεβεζηγ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 5031 

Αριθ. 3136 (6) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (958) στρεμμάτων, στη 
θέση ΚαΟανιά Κοινότητας Αρωνίου, Ν. Χανίων. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος 
των Ελλήνων. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «περί προστασίας των 
δασών κ.λ.π.» 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 υπ ^ αριθ. 3060/6.8.1984 εισηγητική έκθεση της 
Δ/νσεως Δασών Χανίων σχετική με την κήρυξη ως αναδα- 
σωτέας της εκτασεως που αναφέρεται στο θέμα της παρού- 
σης αποφάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό την διατήρηση του 
δασικού χαρακτήρα της καμένης δημοσίας δασικής εκτά- 
σεως, την αποκατάσταση με φυσική αναγέννηση τη; κατα- 
στραμένης αυτοφυους δασικής βλάστησης και τον απο¬ 
κλεισμό της διαθέσεως αυτής για άλλο σκοπό, την καμένη 
/ο-ο\ * δασική έκταση, εμβαδού ενιακοσίων πενήντα οκτώ 
(9ο8) στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση Καθιανά Κοινό- 
τητας Αρωνίου, Ν. Χανίων προσδιορίζεται από τα στοινεία 
Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,ΙΙ,Θ,Α και έχει όρια: 

Ανατολικά : Αγροτικές καλλιέργειες και δρόμος. 

Δυτικά : Δασικές εκτάσεις. 

Βόρεια : Δασικές εκτάσεις. 

Νότια : Δασικές εκτάσεις. 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Χανιά, 9 Αυγούστου 1984 

' Ο Νομάρχης 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ 

Α.α.0-1 ΙιΠ 
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Αριθ. 3125 (7) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (958) στρεμμάτων, στη 
θέση Παπαδιανά και Καρβουνόλακος Κοινότητας Ντερέ, 
Ν. Χανιών. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος 
των Ελλήνων. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «περί προστασίας των 
ίαεών κ.λ.π.» 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 υπ’ αριθ. 3059/6.8.1984 εισηγητική έκθεση της 
Δ/νσεως Δασο'ιν Χανίων σχετική με την κήρυξη ως αναδα¬ 
σωτέας της εκτάσεως που αναφέρεται στο θέμα της παρού- 
σης απεφάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την διατήρησή' τόύ 
δασικού χαρακτήρα της καμένης δημοσίας δασικής εκτά¬ 
σεως, την αποκατάσταση με φυσική αναγέννηση της κατα- 
στραμένης αυτοφυούς δασικής βλάστησης και τον απο¬ 
κλεισμό της διαθέσεως αυτής για άλλο σκοπό την καμένη 
δημοσία δασική έκταση, εμβαδού ενιακοσίων’πενήντα οκτώ 
(958) στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση Παπαδιανά 
και Καρβουνόλακος Κοινότητας Ντερέ, Ν. Χανίων. Προσδιο¬ 
ρίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Α και έχει όρια : 

Ανατολικά : Ελαιώνες. 
Δυτικά : Δασικές εκτάσεις. 
Βόρεια : Ελαιώνες και δασικές εκτάσεις. 
Νότια: Δασικές εκτάσεις. 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Χανιά, 9 Αυγούστου 1984· 

Ο Νομάρχης 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΟΤΚΑΚΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


