
5801 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ»! 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΑΘΗΝΑ 

27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1084 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Άρση αναδασώσεως από Δημοσία δασική έκταση 72,961 
στρ. στη θέση «ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ» περιοχής Δήμου 
Αχαρνών. ... 1 

Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης στη 
θέση «Ντούνι» της Κοινότητας Σελληνίων Σαλαμίνας 
του Νομού Πειραιά.2 

Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης στη 
θέση «Λαφιώτη - Λαμπούσα» της Κοινότητας Τροιζήνας 
του Νομού Πειραιά.   3 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,900 στρεμμάτων, στη 
θέση «Γλαβαρό» της Κοινότητας Αμυγδαλεών του Νο¬ 
μού Ηλείας. 4 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 4,900 στρεμμάτων, 
στη θέση «Στρογγυλό» της Κοινότητος «ΚΑΒΑΛΟΥ» 
του Νομού Λευκάδας. 5 

Κήρυξή αναδασωτέας έκτασης 0,250 στρεμμάτων, στη 
θέση «Αχλαδιά», του Δήμου Λιτοχώρου, του Νομού 
Πιερίας. 6 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 11,780 στρεμμάτων, στη 
θέση «Λαγός», της κοινότητας Παντελεήμονα, του Νο¬ 
μού Πιερίας.7 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 4039 

Άρση αναδασώσεως από Δημοσία δασική έκταση 72,961 
στρ. στη θέση «ΑΜΊ ΓΔΑΛΕΖΑ» περιοχής Δήμου 
Αχαρνών. 

II ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη : . * 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 44 παρ. 3, 45 παρ. 1, 2, 3,58 
παρ. 3 και 61 του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και 
των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας». 

2. Την 91/10.11.83 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 
με την οποία αποφασίστηκε η παραχώρηση (70) στρ. δη¬ 
μοσίας δασικής εκτάσεως, κειμένης στη θέση «Αμυγδαλέζα» 
Δήμου Αχαρνω;, στην Κοινοπραξία Ανθοκομικών Συνεται¬ 
ρισμών (Κ.Α.Σ.Ε.) για εγκατάσταση ανθαγοράς. 

3. Τη 2462/10.6.84 απόφασή μας με την οποία εγκρί¬ 
ναμε την εγκατάσταση αντλιοστασίου και τοποθέτηση αγωγού 
από την ΕΥΔΑΠ επί δημοσίας δασικής εκτάσεως εμβαδού 

2,961 στρ. κειμένης στη θέση «Αμυγδαλέζα» Δήμου Α¬ 
χαρνών. 

4. Την αριθ. 3622/23.1.1936 απόφαση Υπουργού Γεωρ¬ 
γίας με την οποία κηρύχθηκε ως αναδασωτέα η έκταση των 
προς Αθήνας πλαγιών της Πάρνηθας όπου και η ανωτέρω 
θέση «Αμυγδαλέζα» Δήμου Αχαρνών (Ψ.Ε.Κ. 36 τεύχος 
Β' της 24.5.1936). 

5. Την 160417/1180/8.7.80 εγκύκλιο δ/γή Υπουργείου 
Γεωργίας «περί οδηγιών γ.ια τις αναδασωτέες εκτάσεις». 

6. Την 159140/1077/12.3.80 εγκύκλιο δ/γή Υπουργείου 
Γεωργίας «περί οδηγιών για την εφαρμογή του Ν. 998/79». 

7. Τη 2309/24.7.84 και 3297/27.8.84 αναφορά - πρό¬ 
ταση του Δασαρχείου Πάρνηθος με την οποία προτείνει την 
άρση της αναδασώσεως από την έκταση των 70 στρ. που 
παραχωρήθηκε στην Κοινοπραξία Ανθοκομικω / Συν/σμων 
Ελλάδος (ΚΑΣΕ) με την 91/10.11.83 πράξη του Υπουρ¬ 
γικού Συμβουλίου ως και την έκταση των 2,961 στρ. οποο 
εγκρίθηκε με τη 2462/10.6.84 απόφασή μας η εγκατάστα¬ 
ση από την ΕΥΔΑΠ αντλιοστασίου κ.λπ., αποφασίζουμε : - 

Αίρουμε την αναδάσωση από τη δημοσία όασικη έκταση 
εμβαδού εβδομήντα δύο στρεμμάτων και εννεακοσίων ε¬ 
ξήντα ενός τετραγωνικών μέτρων (72,961) που βρίσκεται 
στην «Αμυγδαλέζα» του Δήμου Αχαρνών και απεικονίζεται 
σε δύο τμήματα στο συνημμένο στην παρούσα τοπογραφικό 
διάγραμαα της αναδασωτέας περιοχής που θεωρεί με ημε¬ 
ρομηνία123 Ιουλίου 1984 ο Δασάρχης Πάρνηθος που φέρ¬ 
νουν τα στοιχεία (α) Τμήμα: ΑΒΓΔΑ (β) Τμήμα : ΕΖΗ- 
ΘΙΚΕ και αποτελεί (το διάγραμμα) αναπόσπαστο μέρος 
αυτής. 
Η άρση της αναδασώσεως γίνεται για το λόγο ότι οι εκ¬ 

τάσεις (70 + 2,961 = 72,961 στρ.) παραχωρήθηκαν και 
εγκρίθηκαν επεμβάσεις αντίστοιχα στην Κ.Α.Σ.Ε. και 
ΕΥΔΑΠ για δημιουργία αποκλειστικά ανθαγορας και 
εγκατάσταση αντλιοστασίου και διέλευση αγωγού προς υδρο- 
δότηση της περιοχής Θρακομακεδόνων. 
Η ανωτέρω έκταση από την οποία αίρεται η αναδασωση 

' είναι δημοσία δασική και απαντούν σ’ αυτή διασπαρτα άτο¬ 
μά χαλεπίου πεύκης, πρίνου, αφανών, θυμαρίου κ.λπ. απο¬ 
τελεί δε η έκταση αυτή τμήμα της ευρύτερης δημοσίας δασι¬ 
κής εκτάσεως των πλαγιών της Πάρνηθος που κηρύχτηκε 
αναδασωτέα με την 3622/23.1.1936 π°υ£^·υ 
Γεωργίας που δημοσιεύτηκε στο 36/24.5.193ο Φ.Ε· · 

Τεύχος Β'. ' 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
Αγία Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 1984 

Η Νομάρχης \ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 5803 

Αριθμ. Δ/321061 (2) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης στη 
θέση «Ντούνι» της Κοινότητας Σελληνίων Σαλαμίνας 
του Νομού Πειραιά. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Σύμφωνα με: . 

1. Τις διατάξεις : α) του άρθρου 117 παρ. 3 του Συ¬ 
ντάγματος της Ελλάδος. 

β) Των άρθρων 188-205 του Ν.Δ. 86/69 «περί Δασικού 
Κώδικος» και αρΟ. 41 παρ. 1 και 38 παρ. 1 Ν. 998/79. 

γ) Του Νόμου 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώ- 
σεως», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.Δ. 532/1970 
«περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής απο- 
κεντρώσεως» και του 709/1970 Β. Δ/τος, που εκδόθηκε σε 
εκτέλεση αυτού. 

2. Τις εξής διαταγές· του Υπουργείου Γεωργίας : α) 
160417/1180/8.7.1980, β) 182447/3049/24.9.1980, γ) 
141823/24.2.1983. 

3. Την πρόταση που υποβλήθηκε με την 3022/31.8.84 
αναφορά του αρμόδιου Δασαρχείου Πειραιά, σχετικά με την 
κήρυξη ως αναδασωτέας της κατωτέρω δασικής έκτασης 
εμβαδού 5,470 στρεμμάτων (δημόσια) στη θέση «Ντούνι» 
Κοινότητας Σελληνίων Σαλαμίνας. 

Επειδή η έκταση χρειάζεται προστασία για την επαναδη- 
μιουργία της δασικής βλάστησης που καταστράφηκε ολο- 
σχερώς από πυρκαγιά στις 20.6.84 και δεν υπάρχει φιλο¬ 
δασική επιτροπή για να γνωμοδοτήσει πάνω στο θέμα αυτό, 
αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία 
για την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης, που κάηκε, 
δημόσια δασική έκταση 5,470 στρεμμάτων. 

Η έκταση αυτή, που βρίσκεται στη θέση «Ντούνι» της 
περιφέρειας της Κοινότητας Σελληνίων Σαλαμίνας Νομού 
Πειραιά, καλυπτόταν από σχίνα, αγριεληές κ.λπ. και κατα¬ 
στράφηκε ολοσχερώς στις 20.6.1984. 

Σχετικό το σχεδιάγραμμα με κλίμακα 1 : 1000, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και στο 
οποίο η έκταση φαίνεται με τα στοιχεία (ΑΒΓΔΕΛΜΝΑ) 
και (ΖΗΘΙΚΖ) και με όρια : 

Ανατολικά : Με δρόμο και αγροτική έκταση. 
Δυτικά: Με 5ημ&ηα ίσκεσοαπή έκταση. 
Βόρεια : Με δημόσια δασοσκεπή έκταση. 
Νάτία: Με ίτμόσια 9»τοτκεπή έχ,τατη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

Πειραιάς, 5 Σεπτεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΛΝΔΡΕΛΣ ΦΟΤΡΛΣ 
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ΑριΟμ. Δ/321001 (3) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης στη 
θέση ((Λαφιώτη - Λαμπούσα» της Κοινότητας Τροιζήνας 
του Νομού Πειραιά. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Σύμφωνα με : 

1. Τις διατάξεις : α) Του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγ¬ 
ματος της Ελλάδος, β) Των άρθρων 188-205 του Ν.Δ. 86/69 

«περί Δασικού Κώδικας». 

γ) Του Νόμου 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώ- 
σεως», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.Δ. 532/1970 
«περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής απο- 
κεντρώσεως» και του 709/1970 13. Δ/τος, που εκδόΟηκε σε 
εκτέλεση αυτού. 

2. Τις εξής διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : 
α) 160417/1180/8.7.1980, β) 182447/3049/24.9.1980, 

γ) 141823/24.2.1983. 

3. Την πρόταση που υποβλήθηκε με την 1191/7.8.84 
αναφορά του αρμόδιου Δασαρχείου Πόρου, σχετικά με την 
κήρυξη ως αναδασωτέας της κατωτέρω δασικής έκτασης 
εμβαδού (620) στρεμμάτων που κάηκε στις 24 και 25.7.84. 

Επειδή η έκταση χρειάζεται προστασία για την επανα- 
δημιουργία της δασικής βλάστησης που καταστράφηκε ολο- 
σχερώς από πυρκαγιά στις 24,25.7.84 και δεν υπάρχει φιλο¬ 
δασική επιτροπή για να γνωμοδοτήσει πάνω στο θέμα αυτό, 
αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία 
για την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης, που κάηκε, 
δημόσια δασική έκταση 620 στρεμμάτων. 

II έκταση αυτή, που βρίσκεται στη θέση «Λαφιώτη - 
Λαμπούσα» της περιφέρειας της Κοινότητας Τροιζήνας Νο¬ 
μού Πειραιά, καλυπτόταν από Κουμαριές, πρίνα, ασφάλακτα 
και αφάνες και καταστράφηκε ολοσχερώς στις 24 και 25.7. 
1984. 

Σχετικό το σχεδιάγραμμα με κλίμακα 1 : 5000, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και στο 
οποίο η έκταση φαίνεται με τα στοιχεία 1, 2, 3....26, 27,1 και 
με όρια : 

Ανατολικά : Ελαιαγρός Δημ. Τριανταφύλλου και δημ. 

δασ. έκταση (κορυφογραμμή). 

Δυτικά : Δημόσια δασική έκταση. 

Βόρεια: Ελαιαγρός Δημ. Τριανταφύλλου και δημοσ. 

δασική έκταση. 

Νότια : Δημοσία δασική έκταση (κορυφή Ψηλή Ράχη - 

Λαμπούσας). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευΟεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

Πειραιάς, 3 Σεπτεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΑΝΔΡ. ΦΟΥΡΑΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 5805 

Αρι0. 253 (4) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,900 στρεμμάτων, στη θέση 
«Γλαβαρό» της Κοινότητας Αμυγδαλεών 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 998/79 «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, γ) 141823/24.2.83 

5. Την 3123/10.9.84 πρόταση του Δασαρχείου Ολυμπίας, 
για κήρυξη, της δασεκτάσεως που αναφέρεται στο 
θέμα, ως αναδασωτέας, διότι η δασική βλάστηση που την 
κάλυπτε" καταστράφηκε με πυρκαγιά και επιβάλλεται η, 
εκ νέου, δάσωσή της, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουργία, 
με φυσική αναγέννηση, της δασικής βλαστήσεως που κατα¬ 
στράφηκε από πυρκαγιά τη δημόσια δασική έκταση, εμβαδού 
(0,900) εννιακόσια τετρ. μέτρα που βρίσκεται στη θέση 
«Γλαβαρό» της Κοινότητας Αμυγδαλεών. 

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α, 13, Γ, Δ, Ε, Ζ, Α και 
έχει όρια : 

Ανατολικά : Δημόσιο δάσος. 

Δυτικά : Δημόσιο δάσος. 

Βόρεια : Δημόσιο δάσος. 

Νότια : Κοινοτικό δρόμο προς Λειβαδάκι, όπως φαίνεται 
στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πύργος, 18 Σεπτεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΊΛΠΑΔΟΙΊΟΥΛΟΣ 
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Αριθ. 1601 (5) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 4,900 στρεμμάτων, στη 
θέση «Στρογγυλό» της Κοινότητας ΚΑΒΑΛΟΥ του 
Νομού Λευκάδας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

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

2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

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, γ) 

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

5. Τη 1591/11.9.84 πρόταση της Δ/νσης Δασών Λευ¬ 
κάδας περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο 
θέμα εκτάσεως. 

6. Τη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δα¬ 
σών. αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία και 
επαναφορά της δασικής βλάστησης δια φυσικής αναγέννησης 
τη δασική έκταση (Δημοσία και δασωθέντες αγροί) εμ- 
βαδού 4,900 στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση Στρογ-. 
γυλό της Κοινότητος Καβάλου και προσδιορίζεται από τα 
στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Α, όπως φαίνονται στο συνημμένο διά¬ 
γραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απο- 
φάσεως αυτής και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με ιδιοκτησίες Μαρίκου Κούρτη και Ευάγ. 
Λιβιτσάνου. 

Δυτικά : Με ιδιοκτησίες Σπ. Κούρτη και Μαρίνου Κούρ- 

τη. 

Βόρεια : Εγκαταλειμένο αμπέλι Μιχ. Κούρτη. 

Νότια : Με ιδιοκτησία Αγ. Κούρτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Λευκάδα, 11 Σεπτεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
Π. ΣΚΑΛΤΣΑΣ 



5807 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 5947 (6) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,250 στρεμμάτων στη θέση 
Αχλαδιά, 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 
δασών κ.λπ.» και ειδικότερα : α) του άρθρου 41 παρ. 1, β) 
του άρθρου 38 παρ. 1. 

4. Τις δ/γές του Τπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8.7.1980, β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Την από 24.7.84 πρόταση του Δασονομείου Λιτοχώρου 
περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα εκ- 
τάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα της δασικής εκτάσεως που κάηκε στις 23.7.84 
τη δημόσια δασική έκταση, εμβαδού διακοσίων πενήντα 
(250) τετρ. μέτρων που βρίσκεται στη θέση Αχλαδιά, του 
δήμου Λιτοχώρου προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α Β Γ 
ΔΑ και έχει όρια : 

Ανατολικά : Δημόσια δασική έκταση. 

Δυτικά : Ομοίως. 

Βόρεια; Ακαλλιέργητος αγρός ΖιασαχόχοΛβυ. 

Νότια : Ακαλλιέργητος αγρός Σακελλαρίδη, αγρός Γεωρ. 
Θ. Καρτσιώνη και δημόσια δασική έκταση, όπως φαίνεται 
στο κατωτέρω διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κατερίνη, 10 Σεπτεμβρίου 1984 

Η Νομάρχης 
ΜΑΡΙΑ ΑΡΣΕΝΗ 



5808 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 4617 (7) 

Κήρυξη αναδασωτέοι;; έκτασης 11,780 στρεμμάτων, στη 
θέση Λαγός, της Κοινότητας Παντελεήμονα, 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 
δασών κ.λπ.» 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) 182447/43049/24.9.80. 

5. Τη Δ.Υ/19.7.84 πρόταση του Τεχνολόγου Δασοπο¬ 
νίας Γεωργίου Αναστασίου περί κηρύξεως αναδασωτέας, 
της αναφερομένης στο θέμα εκτάσεως. 

6. Το από 17.8.84 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπ. 
Υπομ. Κων/νου Οικονόμου, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα της δασικής εκτάσεως που εκχερσώθηκε παρά¬ 
νομα τη δημόσια δασική έκταση, εμβαδού 11,780 στρεμ¬ 
μάτων που βρίσκεται στη θέση Λαγός, της Κοινότητος Πα¬ 
ντελεήμονα, προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α Β Γ Δ Α και 
έχει όρια : 

Ανατολικά, Δυτικά, Βόρεια, Νότια : Με δημόσια δασική 
έκταση αειφύλλων - πλατυφύλλων. 

Νοτιοδυτικά : Με αγροτικό δρόμο και εκείθεν δημόσια 
δασική έκταση όπως φαίνεται στο κατωτέρω διάγραμμα που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

Η αποκατάσταση της βλαστήσεως θα γίνει, με φυσική 
αναγέννηση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κατερίνη, 10 Σεπτεμβρίου 1984 

Η Νομάρχης 
ΜΑΡΙΑ ΛΡΣΕΝΗ 
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