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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Α · Ν Ν Α 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1884 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΑΡΙΘΜΟΧ ΦΥΛΛΟΥ 

666 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΛΠΟΦΛΧΕΙΧ 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως (0,464) στρεμμάτων, 
στη θέση «Στάδιο» ή «Σχολείο» περιοχής της Κοινότη¬ 
τας Κοσμά Κυνουρίας, του Νομού Αρκαδίας . 1 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως (7,180) στρεμμάτων, 
στη θέση «Σκληρά» του Συνοικισμού Αγίου Π άντε- 
λεήμονα της Κοινότητας Πραστού, του Νομού Αρκα¬ 
δίας .!.. 2 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως (120) στρεμμάτων, 
στη θέση «Σκάγιαννη περιφέρειας της Κοινότητας Ελλη¬ 
νικού, του Νομού Αρκαδίας. 3 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεων (180) στρεμμάτων, 
στη θέση Μπραϊμάκου περιφέρειας της Κοινότητας Κα- 
ρύταινας, του Νομού Αρκαδίας . 4 

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης (1,800) στρεμμάτων, 
στη θέση «Αγραπιδιά» περεφερείας Συβότων Ευγήρου, 
Ν. Λευκάδας. 5 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως (0,600) στρεμμάτων, 
στη θέση «Σπαθαριές ή Βάραγκα» του Δήμου Λευκά¬ 
δας, του Νομού Λευκάδας . 6 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως (59,820) στρεμμάτων 
στη θέση «Κελλιά» της Κοινότητας Πετρωτού του Νομού 
Τρικάλων ..   7 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ιπο.λΐιυ 

Αριθ. 1857 (1) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως (0,464) στρεμμάτων, 
ότη θέση «Στάδιο» ή «Σχολείο» περιοχής της Κοινότη¬ 
τας Κοσμά Κυνουρίας, του Νομού Αρκαδίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 24 'και 117 του Συντάγμα¬ 
τος της Χώρας. 

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 Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/1980, β) 182447/3049/1980. 

5. Την 1660/17.9.1984 πρόταση του Δασαρχείου Κυνου¬ 
ρίας περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο 
θέμα εκτάσεως. 

6. Το γεγονός ότι η πιο πάνω έκταση εκχερσώθηκε κατά 
το χρονικό διάστημα από 1.4.1982-30.5.1984, αποφασί¬ 
ζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό, την αποκατάσταση 
της δασικής βλαστήσεως και τη διατήρηση του δασικού 
χαρακτήρα της εκτάσεως την δημόσια δασική έκταση των 
τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων(0,464) 
που βρίσκεται στη θέση «Στάδιο» ή «Σχολείο» περιοχής 
της Κοινότητας Κοσμά Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας 
και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Α, όπως φαί¬ 
νονται στο συνημμένο διάγρααμα, το οποίο αποτελεί ανα¬ 
πόσπαστο . μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια : 

Ανατολικά : Δημόσιος δρόμος Κοσμά Λεωνιδίου. 

Δυτικά : Μονοπάτι προς Βίγλα και δημόσια δασική έκτα¬ 
ση. 

Βόρεια Μονοπάτι προς Βίγλα και δημόσια δασική έκτα¬ 
ση. 

Νότια : Αφανοσκεπής αγρός Παναγιώτη Αργ. Τζοβάνη 
(καταλήπτη). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Τρίπολη, 27 Σεπτεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης. 
ΣΠ. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 5883 

ΑριΟ. 1848 (2) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως (7,180) στρεμμάτων, 
στη θέση «Σκληρά» του Συνοικισμού Αγίου Παντελεή- 
μονα της Κοινότητας Πραστού, του Νομού Αρκαδίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 24 και 117 του Συντάγμα¬ 
τος της Χώρας. 

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) Του άρθρου 34 παρ. 4. 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/1980, β) 182447/3049/1980. 

„ 5. Την 1586/14.9.1984 πρόταση του Δασαρχείου Κυνου- 
ρίας περί κηρύξεως αναδασοιτέας, της αναφερομένης στο 
θέμα εκτάσεως. 

6. Το γεγονός ότι η πιο πάνω έκταση καταστράφηκε από 
πυρκαγιά, που έγινε στις 5.9.1984, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάσταση 
της δασικής βλαστήσεως και τη διατήρηση του δασικού 
χαρακτήρα της εκτάσεως την δημόσια δασική έκταση των 
επτά στρεμμάτων και εκατόν ογδόντα τετραγωνικών μέτρων 
(7,180) που βρίσκεται στη θέση «Σκληρά» του Συνοικισμού 
Αγίου Παντελεήμονα της Κοινότητας Πραστού, του Νομού 
Αρκαδίας και προσδιορίζεται από τα στοιχεία 1-2-3-4-5-6- 
7-8-9-10-1, όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής 
και έχει όρια : 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Τρίπολη, 28 Σεπτεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΣΠ. ΤΣΙΡΙΜΠΛΣ 

ΛΛΗ^Κ.ΛΑΗΜΟΚί'ΑΤι»» 
ΐίοΝΑ,ΡκΚΙ Α£Κ-**<41- 
ΔΑΙΑίΧΛΛΟ νςχΗΟΧΡΙΛΧ 

Δ«λ\041ο4 "λο-Ε.1 ϊ-Πο<0 Ϊ.0ΆΚ.·. 
θιο.ι-\-»^ Αβ. τ*-1ο-** ίλψι 

Ιί λ,ι ΓΙΟΟΟ 

Η6η><*| «ϊ. ΙΊΒ4 Α«»-τ?ον, <:. «=}. ι«ΐ84 

Ο ον»^θί.-τ~ι4. . .Ο, 

\\ψ/ . 

V*· 4 ' 

Τν'^ν* .% Γ,-.ήΐ 
Ό .Δ 

V >^Τ ^ - 
3? & 



5884 ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 1884 (3) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εχτάσεως (120) στρεμμάτων, στη 
θέση «Σκάγιαννη» περιφέρειας της Κοινότητας Ελληνικού, 
του Νομού Αρκαδίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατ άξεις. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 24 και 117 του Συντάγμα¬ 
τος της Χώρας. 

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 Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/1980, β) 182447/3049/1980. 

5. Την 3663/24.9.1984 πρόταση του Δασαρχείου Τριπό- 
λεως περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο 
θέμα εκτάσεως. 

6. Το γεγονός ότι η πιο πάνω έκταση καταστράφηκε από 
πυρκαγιά, που έγινε στις 8.9.1984, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάσταση 
της δασικής βλαστήσεως και τη διατήρηση του δασικού 
χαρακτήρα της εκτάσεως την δημόσια δασική έκταση των 
120 στρεμμάτων που όρίσκεται στη -δόση Σκάγιαννη περι¬ 

φέρειας της κοινότητας Βλλτ/ηκού ταυ Νομού Αρκαϊία; και 
προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α), 03, Γ, Δ, 0, Ζ, Α.·, όπως 
φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπό¬ 
σπαστο μέρος της απόφασης αυτής, και έχει όρια: 

Ανατολικά : Χωράφια κατοίκων Ελληνικού. 

Δυτικά : Δημόσια δασική έκταση. 

Βόρεια : » . » » 

Νότια : » » » 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Τρίπολη, 28 Σεπτεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΣΠ. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ 



5885 ΒΟΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 1790 (4) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 180 στρεμμάτων, στη 
θέση Μπραϊμάκου περιφέρειας της Κοινότητας Καρύ- 
ταινας του Νομού Αρκαδίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις περί διοικητικής αποκετρώσεως διατάξεις. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 24 και 117 του Συντάγματος 
της Χώρας 

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 δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας, α) 160417/ 
1180/1980, β) 182447/3049/1980. 

3· Την 3467/12.9.1984 πρόταση του Δασαρχείου Τρι- 
πόλεως περί κηρυξεως αναδασωτέας, της ανσφερομένης στο 

„ θέμα εκτάσεως. 

6· Το, γεγονός οτι η πιό πάνω έκταση καταστράφηκε από 
πυρκαγιά, που έγινε στις 25.8.1984, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάσταση 
της δασικής βλαστήσεως και τη διατήρηση του δασικού 
χαρακτήρα της εκτάσεως την δημόσια δασική έκταση των 
εκατόν ογδόντα (180) στρεμμάτων που βρίσκεται στη 
θέση Μπαϊμάκου περιφέρειας της Κοινότητας Καρύταινας του 
Νομού Αρκαδίας και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α-Β-Γ- 
Δ-Α, όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και 
έχει όρια : 

Ανατολικά : Δημόσια δασική έκταση - Μαντρί Μπα- 
κόγιαννη. 

Δυτικά : Δημόσια δασική έκταση 

Βόρεια : Δημόσια δασική έκταση - Καλλιέργειες δια¬ 
φόρων κατοίκων Καρύταινας. 

Νότια : Δημόσια δασική έκταση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Τρίπολη, 28 Σεπτεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΣΠ. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ 



5886 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ.1745 (5) Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία και 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 1.800 στρεμμάτων στη 
θέση «Αγραπιδιά» περιφέρεια Συβότων Ευγήρου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 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. Τη αριθ. 1 πρόταση της Δ/νσης δασών Λευκάδας, 
αποφασίζουμε : 

επαναφορα της δασικής βλάστησης δια φυσικής αναγέννησης 
την Δασική έκταση, εμβαδού 1,800 στρεμμάτων που βρί¬ 
σκεται στη θέση «Αγραπιδιά» περιφέρειας Συβότων Ευ- 
γήρου. 

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ και έχει 
όρια : 

Ανατολικά : Με δασική έκταση. 
Δυτικά : Ομοίως 
Βόρεια : Με δασωθέντα αγρό και Δασική έκταση. 
Νότια : Με αγροτικό αμαξωτό δρόμο. 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Λευκάδα, 1 Οκτωβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΠΑΝ. ΣΚΑΛΤΣΑΣ 
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Αριθ.1747 (6) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,600 στρεμμάτων, 
στη θέση Σπαθαριές ή Βάραγκα του Δήμου Λευκάδος 
του Νομού Λευκάδος. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 του Συντάγματος. 

2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «περί προστασίας των 
δασών και των ίασικών εν» γένβι 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 89/16.1.1984 πρόταση του ΔιευΘυντού Δασών 
Λευκάδος περί κήρύξεως αναδασωτέας της αναφερομένης 
στο θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό την επαναδημιουργία 
και διατήρηση της Δασικής βλαστήσεως, που αποψιλώθηκε 
παράνομα κατά το έτος 1983 από τον Σωτήριο Ιωάννου 
Ροντογιάννη. Την Δημοσία Δασική έκταση 0,600 στρεμ¬ 
μάτων που βρίσκεται στη θέση Σπαθαριές ή Βάραγκα 
του Δήμου Λευκάδος και προσδιορίζεται από τα στοιχεία 
Α-Β-Γ-Δ-Α όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής 
και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με ομοία Δημ. Δασική Έκταση και αγρό¬ 

κτημα ιδίου. 

Δυτικά : Με όμοια Δημόσια Δασική Έκταση. 

Βόρεια : Με όμοια Δημόσια Δασική έκταση. 

Νότια : Με αγρόκτημα ιδίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευΟεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Λευκάδα, 1 Οκτωβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΠΑΝ. ΣΚΑΛΤΣΑΣ 
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Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 59,820 στρεμμάτων 
στη θέση «Κελλιά» της Κοινότητας Πετρωτού του Νομού 
Τρικάλων! 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ' 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος της 
Χώρας. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «περί προστασίας των 
Δασών κ.λ.π. και ειδικώτερα : α) του άρθρου 41 παρ. 1, 
β) του άρθρου 38 παρ. 3α, γ) του άρθρου 75 παρ. 3. 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας, α) 160417/ 
1180/8.7.1980, β) 182447/3049/24.9.1980, γ) 141823/24.2. 

83/1983. 

5. Την αριΟμ. 5311/26.9.1984 πρόταση του Δασαρχείου 
Τρικάλων μετά της 4596/26.7.1984 συμφώνου γνώμης της 
Δ/νσεως Γεωργίας Ν. Τρικάλων περί κηρύξεως αναδασωτέας 
της αναφερομΐνης στο θέμα εκτάσεως με σκοπό τη δημιουρ¬ 
γία εξωραΐστικού (αισθητικού δάσους), αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό την αναδάσωση για 
την δημιουργία εξωραΐστικού (αισθητικού ) δάσους την 
Κοινοτική έκταση πενήντα εννέα στρεμμάτων οκτακόσιων 
είκοσι τετραγωνικών μέτρων (59,820) που βρίσκεται στη 
θέση «Κελλιά» της Κοινότητας Πετρωτού του Ν. Τρικάλων 
και προσδιορίζεται απότα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ, 
Ι,Κ,Λ και Α', όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και 
έχει όρια : 

Ανατολικά : Με Κοινοτική έκταση 

Δυτικά : Με Κοινοτική έκταση 

Βόρεια : Με Κοινοτική έκταση 

Νότια : Με Κοινοτική έκταση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Τρίκαλα, 8 Οκτωβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΧΡ. ΜΑΡΤΙΝΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


