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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ»! 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Α Ο Μ Ν Α 
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1Β84 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 

660 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας (διακατεχόμενης) 
δασικής έκτασης στη θέση Φούσα του Δήμου Πόρου, 
του Ν. Πειραιά. 1 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως δύο και μισό (2,5) 
στρεμμάτων στη θέση Ψιλό Κοτρόνι της Κοινότητας 
Διακοτττού του Νομού Αχαίας. 2 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης ενός (1) στρέμματος στη 
θέση Πριτσίκοβο περιφ. Κοινότητας Κρυονερίου Ν. 
Ιωαννίνων.3 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 1,635 στρεμμάτων στη θέση · 
Κομένο Τζαμί Δήμου Σερβίων Κοζάνης. 4 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 1,480 στρεμμάτων στη 
θέση ΛΑΜΕΣ της Κοινότητας Κομποτάδων του Νομού 
Φθιώτιδος. 5 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 150,00 στρεμμάτων 
στη θέση ΑΝΕΡΓΙΑ Κοινότητας Ραχών και Αχλαδιού 
του Νομού Φθιώτιδος. 6 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 2,800 στρεμμάτων 
στη θέση Πλατανιάς της Κοινότητας Κόμνηνας του 
Νομού Φθιώτιδος. 7 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. Δ/320978 (1) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας (διακατεχόμενης) δασι¬ 
κές έκτασης στη θέση Φούσα του Δήμου Πόρου, του 
του. Ν. Πειραιά. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Σύμφωνα με : 

1. Τις διατάξεις : α) Του άρθρου 11< παρ.3 του Συντά¬ 
γματος της Ελλάδος. 

β) Των άρθρων 188 205 του Ν.Δ. 86/69 «περί Δαιικού 
Κωδικός». 

γ) Του Νόμου 3200/1955 «περί διοικητικής αποκε¬ 
ντρώσεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.Δ. 532/ 
1970 «περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής 
αποκεντρώσεως» 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 1181/6.8.84 
αναφορά του αρμόδιου Δασαρχείου Πόρου σχετικά με την 
κήρυξη ως αναδασωτέας της κατωτέρω δασικής έκτασης 
και εμβαδού 1,625 στο. στη θ. Φούσα Πόρου (Δημόσια) 
που εκχερσώθηκε παράνομα υπό του Ιωαν. Σουρίνου. 

Επειδή η έκταση χρειάζεται προστασία για την επανα- 
δημιουργία της δασικής βλάστησης που καταστραφηκε 
ολοσχερώς από εκχέρσωση και δεν υπάρχει φιλοδασική 
επιτροπή για να γνωμοδοτήσει πάνω στο θέμα αυτό, απο¬ 
φασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα με σκοπό την προστασία 
για την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης, εκχερσώ¬ 
θηκε δημόσια δασική έκταση 1,625 στρέμματα. 

Η έκταση αυτή, που βρίσκεται στη θέση Φούσα της περι¬ 
φέρειας Δήμου Πόρου Νομού Πειραιά, καλυπτόταν από πρίνα, 
σχίνα, ασπάλαχθα, αγριεληές κ.λπ. και καταστραφηκε 
ολοσχερώς από Ιούνιο 1983 έως Αύγουστο 1984. 

Σχετικό το σχεδιάγραμμα με κλίμακα 1 : 1009, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και στο 
οποίο η έκταση με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ και με όρια I 

Ανατολικά : Δημόσια δασική έκταση 

Δυτικά : Ομοίως ως άνω. 

Βόρεια : Με κοινοτική οδό 

Νότια : Με ιδιοκτησία κληρονόμων Γ. Χρ. Μακρή. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεΐ στη Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

Πειραιάς, 3 Σεπτεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΟΤΡΑΣ 
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Αριθ. 3439 (2) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως δύο και μισό (2,5) 
στρεμμάτων στη θέση Ψιλό Κοτρόνι της Κοινότητας 
Διακοπτού του Νομού Αχαίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΨΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντ/τος της Χώρας. 

2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως δ/ξεις. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εκ 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. Την με αριθ. 
14058/30.6.78 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας, περί εξου- 
σιοδοτήσεως των Προϊσταμένων του Υπηρεσιών να υπογρά¬ 
φουν με εντολή Νομάρχη. 

5. Την αριθ. Ζα/160/26.1.84 απόφαση Νομάρχη σχετική 
με ανάθεση μέρους αρμοδιοτήτων στους Προϊστάμενους των 
Δασικών Υπηρεσιών. 

6. Την με ημερομηνία 28.8.84 πρόταση του δασολόγου 
Ευστρατίου Ζαντού Υπηρεσίας μας περί κηρύξεως ανα¬ 

δασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα εκτάσεως, αποφα¬ 
σίζουμε : , 

Κηρύσσουαε αναδασωτέα με σκοπό την επανίδρυση, μι 
φυσική αναγέννηση της Ηαταστραφείσης δασικής βλαστήσεως, 
συνεπεία πυρκαΐάς τη δημόσια δασική έκταση των δύο 
και μισό (2,5) στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση 
Ψιλό Κοτρόνι της Κοινότητας Διακοπτού και προσδιορί¬ 
ζεται από τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΑ όπως φαίνονται στο 
συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με Γεωργικές καλλιέργειες. 

Δυτικά : Με αγροτικές καλλιέργειες και δασική έκταση. 

Βόρεια : Με αγροτικές καλλιέργειες και δασική έκταση. 

Νότια : Με αγροτικό δρόμο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αίγιο, 19 Σεπτεμβρίου 1984 

Με Εντολή Νομάρχη 

Ο Δασάρχης Αίγιου 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ 
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Αριθ. 2358 (3) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης ενός (1) στρέμματος στη 
θέση Πριτσίκοβο περιφ. Κοινότητας Κρυονερίου Ν. 
Ιωαννίνων. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παραγρ. 3 του Συντά¬ 
γματος. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των 
δασών κ.λ,π. και ειδικότερα. 

α) Του άρθρου 41 παρ. 1 β) του άρθρου 38. 

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

5. Την αριθ. 5991/20.8.1984 πρόταση του Δασαρχείου 
Ιωαννίνων, που προτείνει να κηρυχθεί αναδασωτέα η έκταση 
του ενός στρέμματος δάσους, γιατί αποτεφρώθηκε από πυρ- 
καίά, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό να επανέλθει στην 
προτέρα της κατάσταση με φυσική αναγέννηση του δημοσίου 
δάσους εμβαδού ενός στέμματος (1) που βρίσκεται στη 
θέση Πριτσίκοβο περιφ. Κοινότητας Κρυονερίου. 

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α'-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α και 
έχει όρια. 

Ανατολικά : Με δημόσιο δάσος Κρυονερίου. 

Δυτικά : Με αγροτική έκταση και δημόσιο δάσος Κρυο¬ 
νερίου. 

Βόρεια : Ομοίως. 

Νότια : Με δημόσιο δάσος Κρυονερίου. 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ιωάννινα, 13 Σεπτεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΒΛΣ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 
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Αριθ. 1633 {4) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 1,635 στρεμμάτων στη θέση 
Κομένο Τζαμί Δήμου Σερβίων Κοζάνης. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

2. Τις διατάξεις του άρθρ. 177 παρ. 2 του συντάγματος. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «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 2553/10.9.84 πρόταση του Δασαρχείου Κοζάνης 
σύμφωνα με την οποία η έκταση αυτή εκχερσώθηκε παρά¬ 
νομα, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα του δάσους και την αποκατάσταση της δασικής 
βλάστησης με τεχνική αναδάσωση την Δημόσια δασική 
έκταση, εμβαδού, ένα στρέμμα και εξακόσια τριάντα πέντε 
(1,635) στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση Κομένο 
Τζαμί του Δήμου Σερβίων Κοζάνης. 

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

Ανατολικά : Με επαρχιακό δρόμο Σερβίων - Καστανιάς. 
Δυτικά : Με ρέμμα και δάσος πεύκης. 

Βόρεια : Με επαρχιακό δρόμο Σερβιών- Καστανιάς. 
Νότια: Με δάσος και επαρχιακό δρόμο. 
Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κοζάνη, 17 Σεπτεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΘΕΟΔ. ΧΑΛΑΤΣΗΣ 

. ^ £*?·'<** «<το’ !<,*, ίθ^/ο Γω'^ο «<//*,αο 



5838 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 3045 (5) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 1,480 στρεμμάτων στη 
θέση ΛΑΜΕΣ της Κοινότητας Κομποτάδων του Νομού 
Φθιώτιδος. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγμα¬ 
τος. 

2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

3. Τις διατάξεις του Νόμου 998/79 «περί προστασίας 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» 
και συγκεκριμένα : α) του άρθρου 41 παράγρ. 1 και 3, 
β) του άρθρου 38 παραγρ. 1. 

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

5. Την 6048/13.9.84 πρόταση του Δασαρχείου Λαμίας 
περί κηρύξεως αναδασωτέας της αναφερομένης στο θέμα 
εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό την επαναδημιουργία 
της δασικής ρλαστήσεως που καταστράφηκε από παράνομη 

εκχέρσωση και θα επιτευχθεί με φυσική αναγέννηση και τη 
διατήρηση του χαρακτήρος του δάσους ή της δασικής εκτά¬ 
σεως, ώστε να αποκλεισθεί η διάθεση αυτής για άλλο σκοπό, 
την δημόσια έκταση ενός στρεμ. και τετρακοσίων ογδόντα 
τ.μ. (1.480) που βρίσκεται στη θέση ΛΑΜΕΣ της Κοινό¬ 
τητας Κομποτάδων του Νομού Φθιώτιδος και προδιορίζεται 
από τα στοιχεία 1, 2, 3, 4, 1, όπως φαίνονται στο συνημμένο 
διάγραμμα,το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απο- 
φάσεως αυτής και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με δημόσια δασική έκταση. 

Δυτικά : Με το αριθ. 30/79 Π.Δ.Α. Χρήστου Γ. Καλα¬ 
μάτα. 

Βόρεια : Με δημόσια δασική έκταση και πέρα αυτής κοίτη 
Σπερχειού ποταμού. 

Νότια : Με αγροτικό δρόμο και πέρα αυτού με καλλιερ¬ 
γούμενο αγρό Νικολάου Τριανταφύλλου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Λαμία, 19 Σεπτεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΝΙΚ. ΣΧΟΙΝΑΣ 
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Αριθ. 3044 (6) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 150,00 στρεμμάτων 
στη θέση ΑΝΕΡΓΙΑ Κοινότητας Ραχών και Αχλαδιού 
του Νομού ΦΟιώτιδος. 

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 
δασών και των δασικών, εν γένει εκτάσεων της Χώρας» 
και συγκεκριμένα.: α) του άρθρου 41 παράγραφος 1 και 3 

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 6049/13.9.84 πρόταση του Δασαρχείου Λαμίας 
/ιερί κηρύξεως αναδασωτέας της αναφερομένης στο θέμα 
εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό την επαναδημιουργία 
της δασικής βλαστήσεως που καταστράφηκε από πυρκαΐά 
στις 29.8.84 και θα 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 εκατόν πενήντα (150,00) στρεμ. 
που βρίσκεται στη θέση ΑΝΕΡΓΙΑ Κοινότητος Ραχών και 
Αχλαδιού του Νομού Φθιώτιδος και προσδιορίζεται από τα 
στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 όπως φαίνονται στο συνημμένο 
διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απο- 

φάσεως αυτής και έχει όρια; 

Ανατολικά: Με δημόσια δασική έκταση. 
Δυτικά : Με δημόσια δασική έκταση. 
Βόρεια : Με δημόσια δασική έκταση. 
Νότια : Με δημόσια δασική έκταση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Λαμία, 19 Σεπτεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΝΙΚ. ΣΧΟΙΝΑΣ 

Τ οηοπ»λ4>»ιεο δταγραμνλα. 

Δνψο«ι’<Μ ίο/<·ιν>ύ\ π>ν *ν,ν . 

θέδνι ,/Ανάργΐοι"ηΜ>'»»ρ«!“\ 
€μ·λ*ομ /5Ο πΓ. 
\£λΙλλΛΧΑ .{γ 5.οο· 
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Αριθ. 3097 (7) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 2,800 στρεμμάτων στη 
θέση Πλχτχνιάς της Κοινότητας Κόμνηνας 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 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και συ¬ 
γκεκριμένα α) του άρθρου 41 παραγρ. 1 και3, β) του άρ¬ 

θρου 38 παρ. 1. 

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

5. Την 6151/18.9.84 πρόταση του Δασαρχείου Λαμίας 
περί κηρύξεως αναδασωτέας της αναφερομένης στο θέμα 
εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουργία 
της δασικής βλαστήσεως που καταστράφηκε από πυρκαϊά 
στις 27.7.84 και θα επιτευχθεί με φυσική αναγέννηση και τη 
διατήρηση του χαρακτήρος του δάσους ή της δασικής εκτά¬ 
σεως, ώστε να αποκλεισθεί η διάθεση αυτής για άλλο σκοπό, 
την δημόσια έκταση δύο στρεμμάτων και οχτακοσιών τετ. 
μέτρ. (2,800) που βρίσκεται στη θέση Πλατανιάς της 
Κοινότητας Κόμνηνας του Νομού Φθιώτιδος και προσδιο¬ 
ρίζεται από τα στοιχεία 1, 2, 3, 4, 1 όπως φαίνονται στο 
συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με δημόσιο δάσος Κόμνηνας και αγροτικού 
δρόμο. 
Δυτικά : Με δημόσιο δάσος Κόμνηνας. 
Βόρεια : Με δημόσιο δάσος Κόμνηνας. 
Νότια : Με ελαιοπερίβολο Γ. Μανιά κατοίκου Κόμνηνας. , 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Λαμία, 19 Σεπτεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΝΙΚ. ΣΧΟΙΝΑΣ 


