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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧείΖ 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως διακοσίων πενήντα 
(250) στρεμμάτων , στη θέση Χιλιριζού Δημουλέϊκα 
της Κοινότητας Μελισσίων του Νομού Αχαίας.1 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 68,650 στρ. στη θέση 
«Αγκαθάλια» της περιφερείας Κοινότητοις Απολλώνων, 
Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/νήσου.2 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 4,480 στρ. στη θέση «Α¬ 
ρχαία Κάμειρος» της περιφερείας Κοινότητας Καλαβαρ- 
δών, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου...3 

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτριώσεως εδαφικής εκτά¬ 
σεως για τη βελτίωση της οδού Αγ. Γεωργίου-γέφυρα 
Περιφερειακής τάφρου (πρός Ζερβοχώρι).4 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΖ 

Αριθ.3438 (1) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως διακοσίων πενήντα (250) 
στρεμμάτων, στη θέση Χιλιριζού - Δημουλέΐκα της Κοι¬ 
νότητας Μελισσίων του Νομού Αχαίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος της Χώρας. 

2. Τις περί διοικ/κής αποκεντρώσεως δ/ξεις. 

3. Τις δ/ξεις του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δα¬ 
σών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και 
συγκεκριμένα : α) του άρθρου 41 παρ. 1, β) του άρθρου 
38 παρ. 1. 

4. Τις Δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 16*417/ 
1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. 

Την με αριθ. 14058/30.6.78 απόφαση του Νομάρχη 
Αχαίας , περί εξουσιοδοτήσεως των Προϊσταμένων των 
Υπηρεσιών να υπογράφουν με εντολή Νομάρχη. 

5. Την αριθ. Ζα/160/26.1.84 απόφαση Νομάρχη σχε¬ 
τική με ανάθεση μέρους αρμοδιοτήτων στους Προϊστ/νους 
των Δασικών Υπηρεσιών. 

6. Την με ημερομηνία 6.9.84 πρόταση του δασολόγου 
Ευστρ. Ζωντού της Υπηρεσίας μας περί κηρύξεως ανα¬ 
δασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα εκτάσεως, αποφα¬ 
σίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επανίδρυση, με 
φυσική αναγέννηση της καταστραφείσης δασικής βλαστή- 
σεως, συνεπεία πυρκαϊάς τη δημοσία δασική έκταση των 
διακοσίων πενήντα (250) στρεμμάτων που βρίσκεται στη 
θέση Χιλιριζού-Δημουλέίκα της Κοινότητας Μελισσίων και 
προσδιορίζεται από τα στοιχεία όπως φαίνονται στο συνημ¬ 
μένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της αποφάσεως αυτής και έχει όρια : 

Ανατολικά :Με δασική έκταση και αγροτικές καλλιέρ - 
γειες Κοιν. Μελισσίων. 
Δυτικά :Με αγροτικές καλλιέργειες Κοινότητας Μελισ- 

σίων. 

Βόρεια :Με δασική έκταση και αγροτικές καλλιέργειες 
Κοινότητας Μελισσίων. 

Νότια :Με αγροτικές καλλιέργειες Κοινότητας Μελισ- 
σίων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αίγιο, 19 Σεπτεμβρίου 1984' 

Με εντολή Νομάρχη 

Ο Δασάρχης 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ . 
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Αριθμ. 4729 (2) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 68,650 στρ. στη θέση «Α- 
γκαθάλια» της περιφέρειας Κοινότητας Απολλώνων, Νή¬ 

σου Ρόδου, Νομού Δωδ/νήσου. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις για διοικητική αποκέντρωση διατάξεις. 

2. Τις διατάξεις του άρθρ. 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «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 δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Την έκθεση αυτοψίας και την πρόταση του Δασολό¬ 
γου Θεοδωρίδη Νικολάου, για την κήρυξη αναδασωτέας 
της αναφερομένης στο θέμα έκτασης και την αριθμ. 3331/ 

-18.9.1984 εισήγηση της Δ/νσης Δασών Δωδ/νήσου, απο¬ 
φασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση τους 
χαρακτήρα του δάσους και την αποκατάσταση της δασικής 
βλάστησης που καταστράφηκε από πυρκαϊά στις 8.7.84. 

το δημόσιο δάσος δέκα τεσσάρων στρεμμάτων και τριακο- 
σίων τετραγωνικών μέτρων (14,300) και το ιδιωτικό δά¬ 
σος πενήντα τεσσάρων στρεμμάτων και τριακοσίων πενή¬ 
ντα τετραγων. μέτρων (54,350). 

Συνολικά κηρύσσονται αναδασωτέα εξήντα οκτώ στρέμ¬ 
ματα και εξακόσια πενήντα τετραγ. μέτρα (68,650), που 
βρίσκεται στη θέση «Αγκαθάλια» της περιοέρειας Κοινό¬ 
τητας Απολλώνων και προσδιορίζεται από τα στοιχεία 
(1, 2, 3, 4, .25, 26, 27, 1) όπως φαίνονται στο 
συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέ¬ 
ρος της απόφασης αυτής και έχει όρια : 

Βόρεια :Με δάσος τραχείας πεύκης, κυπαρίσσου. 

Νότια :Με γεωργοδενδροκομικές καλλιέργειες. 

Ανατολικά :Με γεωργοδενδροκομικές καλλιέργειες. 

Δυτικά :Με γεωργοδενδροκομικές καλλιέργειες και δά¬ 
σος. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

Ρόδος, 20 Σεπτεμβρίου 1984 

Η Νομάρχης 
ΤΖΕΝΙΙ ΚΑΡΑΒΕΛΗ 
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Αριθμ. 4730 (3) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 4,480 στρ. στη θέση «Αρ¬ 
χαία Κάμειρος» της περιφέρειας Κοινότητας Καλαβαρ- 
δών, Νήσου 'Ρ.όδόυ, Νομού Δωδεκανήσου. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις για διοικητική αποκέντρωση διατάξεις. 

2. Τις διατάξεις του άρθρ. 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί Προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» 
και συγκεκριμένα : α)του άρθρου 41 παρ. 1, β) ’του' άρθρ.' 
38 παρ. 1. .· · - 

4. Τις δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας α) 160417/1180/ 
8.7.80, β) 182447/3049/24.9.60. » 

5. Την έκθεση αυτοψίοις και την πρόταση του Τεχνολό¬ 
γου Δασ/νίας Ζάχαρη Ελευθερίου για την κήρυξη αναδα¬ 
σωτέας της αναφεροράνης στο θέμα έκτασης και την αριθ. 
4658/17.9.1984 εισηγηση της Δ/νσης Δασών Δωδ/νήσου, 
αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα της δασικής έκτασης και την αποκατάσταση 
•η* δασικής βλάστησης που καταστράφηκε από πυρκαΐά 
στις 7.8.1984, τη δημόσια δασική έκταση τριών στρεμμά¬ 
των και διακοσίων είκοσι τετρ. μέτρων (3.220) τμήμα της 

Κ.Μ. 802Α, γαιών Καλαβαρδών και την ιδιωτική δασική 
έκταση ενός στρέμματος και διακοσίων εξήντα τετρ. μέ¬ 
τρων (1.260), τμήμα των Κ.Μ. 796 και 813, γαιών Κα¬ 
λαβαρδών. 

Η αναδασωτέα έκταση έχει συνολικά εμβαδόν τεσσάρων 
στρεμ. και τετρακοσίων ογδόντα τετρ. μέτρων (4,480) που 
βρίσκεται στη θέση «Αρχαία Κάμειρος» της περιφερείας 
Κοινότητας Καλαβαρδών, Νήσου Ρόδου και προσδιορίζε¬ 
ται από τα στοιχεία (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1) όπως φαίνο¬ 
νται στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπό¬ 
σπαστο μέρος της απόφασης αυτής και έχει όρια : 

Βόρεια :Με δασική έκταση Κ.Μ. 802Α, γαιών Καλα¬ 
βαρδών. 

Νότια :Με γεωργικές καλλιέργειες, Κ.Ν. 802 Α και 795, 
Καλαβαρδών. 

Ανατολικά :Με δασική έκταση, Κ.Μ. 813 και 802 Α, 
Καλαβαρδών. 

Δυτικά :Με γεωργικές καλλιέργειες. Κ.Ν. 802 Α, Κα¬ 
λαβαρδών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ρόδος, 20 Σεπτεμβρίου 1984 

Η Νομάρχης 
ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΑΒΕΛΗ 
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Αριθ. ΤΤ 3845 (4) 

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτριώσεως εδαφικής εκτάσεως 
για τη βελτίωση της οδού Αγ. Γεωργίου-γέφυρα Περι¬ 
φερειακής τάφρου (προς Ζερβοχώρι). 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του ΝΔ 797/1971 «περί αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
Ν.Δ. 139/1971 «περί αρμοδιότητας των Νομαρχών προς 
κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 653/77 «περί 
υποχρεώσεως των παροδιών ιδιοκτητών για την διάνοιξη 
Εθνικών οδών, αντικαταστάσεως της παρ. 3 του άρθρου 
6 του Ν. 5269/1931 και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 9 και 10 του Ν. 
947/79 «περί οικιστικών περιοχών». 

Τις διατάξιις του ΠΔ 929/79 «περί εκτελέσεως του 
άρθρ. 1 του Ν. 653/77 «περί υποχρεώσεως των παρόδιων 
ιδιοκτητών διά την διάνοιξη των οδών» κλπ, αποφασίζου- 
με : 

Κηρύσσουμε αναγκαστικώς- απαλλοττριωτέα για δημό¬ 
σια ωφέλεια, δηλαδή για τη βελτίωση της οδού Αγ. Γεω¬ 
ργίου^ γέφυρα Περιφ/κής τάφρου (προς Ζερβοχώρι) από 
την Χ.Θ. 0 +600 ως την 1 +010 με σημείο εκκινήσεως 
το σημείο διασταυρώσεως τριών αγροτικών οδών που διαχω¬ 
ρίζουν τις ιδιοκτησίες 776, 770, 767 όπως φαίνονται στο 
χάρτη διανομής αγροκτήματος Αγ. Γεωργίου. 

Η απαλλοτριωτέα εδαφική έκταση' έχει συνολικό εμ¬ 
βαδόν 5874,33, μ2, όπως εικονίζεται στο από 14.9.84 κτη- 
ματολογικό διάγραμμα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό 
πίνακα τα οποία συνέταξε ο τοπογράφος μηχανικός Δημή- 
τριος Βάπελας και θεώρησε ο Δ/ντής Τεχν. Υπηρεσιών Ν. 
Ημαθίας. 

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δη¬ 
μοσίου, η δε δαπάνη θα βαρύνει τους παροδίους ή και το 
Δημόσιο με υπολογισμό της επιβαρύνσεως. 

Η επιβάρυνση του Δημοσίου θα καλυφθεί από τις πι¬ 
στώσεις της ΣΑΝΤ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Βέροια, 18 Σεπτεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΗΣ 
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