
5897 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ)! 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΑΘΗΝΑ 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1Β84 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 

668 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης 
παραλίας στη θέση «ΗΡΑΚΛΗΣ» Κοινότητας Ροβίων 
Ν. Ευβοίας .. · · · · 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεώς 288 στρεμμάτων, ^στη 
θέση «Πουρνάρι - Κόνισκος» της Κοινότητας Μουζήλου 
και Αγ. Ανδρέα του Νομού Ευρυτανίας. 2 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 10 στρεμμάτων στη θέση 
«Καρά Τσαλί» περιοχής Κοινότητας Σ.Σ. Μουριών ... 3 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 80,00 στρεμμάτων στη Δα¬ 
σική θέση «Παλιά χαρακώματα» του δημοσίου δάσους 
περιοχής Κοινότητας Μανδρών . 4 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 930 στρεμμάτων στη θέση 
«Παναγία» της Κοινότητας Βραστάμων του Νομού Χαλ¬ 
κιδικής. 5 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 14872 (1) 

Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης 
παραλίας στη θέση «ΗΡΑΚΛΗΣ» Κοινότητας Ροβίων 
Ν. Εύβοιας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 μέχρι και 7 του Α.Ν.,2344/ 
1940 «περί αιγιαλού και παραλίας», όπως τροποποιήθηκαν 
και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις : α) του άρθρου 13 του 
Ν. 1078/1980 και β) του άρθρου 23 του Ν. 1337/1983. 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Κε¬ 
φαλαίου Β' της 0.208/181/26.4.1982 (ΦΕΚ 214/26.4.1982 
τεύχος Β') κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας Κυ- 
βερνήσεως και Οικονομικών «Αναμόρφωση Συλλογικών Ορ¬ 
γάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Οικονομικών. 

3. Την από 14.9.1984 έκθεση της «Επιτροπής καθορι¬ 
σμού των ορίων του αιγιαλού και παραλίας και θέσεων αμμο- 
ληψίας», που καθόρισε τα όρια του αιγιαλού και της παραλίας 
στην περιοχή «ΗΡΑΚΛΗΣ» Κοινότητας Ροβιων Ν. Εύ¬ 

βοιας και το από Οκτώβρη 1982 με κλίμακα 1 : 500 τοπο¬ 
γραφικό διάγραμμα του Πολιτικού μηχανικού Ευαγγέλου 
Κωνσταντίνου, που θεωρήθηκε την 20.10.1983 απο το Τ.ΐΙ. 
και Π.Ε. της Νομαρχίας Εύβοιας και συνοδεύει την έκθεση 
της προαναφερόμενης Επιτροπής. 

4. Τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, 
που διατυπώθηκε στο αριθ. Φ. 187.2/435/84/14.8.1984 έγ¬ 
γραφό του. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της παραγράφου 1 του Ν. 
3200/55 (ΦΕΚ 97/Α/1955) «περί διοικητικής αποκεν- 
τρώσεως», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του από 28.6.1955 

• Β. Δ/τος «περί εξαιρέσεως από της κατά το άρθρο 1 παρά¬ 
γραφος 1 του Ν. 3200/1955 αρμοδιότητος των Νομαρχών, 
αντικειμένων τινών αρμοδιότητος του Υπουργού Οικονο¬ 
μικών», του Β.Δ. 704/1970 και του άρθρου 1 παράγραφος 
5 του Π .Δ. 71/25.2.1984, σχετικά με τη μεταβίβαση αρμο¬ 
διοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Νομάρχες και 
στις περιφερειακές Αρχές διανομαρχιακου επιπέδου, απο¬ 
φασίζουμε : 

1. Επικυρώνουμε την από 14.9.1984 έκθεση της Επιτρο¬ 
πής καθορισμού των ορίων του αιγιαλού και παραλίας και 
θέσεων αμμοληψίας, καθώς και το από Οκτωβρη 1982 το¬ 
πογραφικό διάγραμμα, που την συνοδεύει, το οποίο συντα- 
ντηκε από τον Ευάγγελο Κωνσταντίνου μηχανικό, με κλί¬ 
μακα 1 : 500 και θεωρήθηκε την 20.10.1983 από το Τ.Π. 
και Π.Ε. της Νομαρχίας Εύβοιας, επί του οποίου η πιό 
πάνω Επιτροπή, με κόκκινη γραμμή καθόρισε τα όρια του 
αιγιαλού, στη θέση «ΗΡΑΚΛΗΣ» Κοινότητας Ροβιων Ν. 
Εύβοιας και με κίτρινη γραμμή τα όρια της παραλίας, στην 
ίδια θέση. 

2. Η παρούσα απόφαση μαζί με την έκθεση και το διά¬ 
γραμμα, που προαναφέραμε, να δημοσιευτούν στην Εφημε¬ 
ρίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
13 του Ν. 1078/1980 

Χαλκίδα, 22 Οκτωβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΕΥΤΥΧΗΣ ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗ (Για πρώτη φορά καθορισμός) 
Καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «ΗΡΑ¬ 

ΚΛΗΣ» Ροβιών Ευβοίας. 

Λίμνη 14.9.1984 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. 
οι υπογεγραμμένοι : 

1. Μαρία Μιχαλοπούλου, Οικονομική Εφορος Λίμνης. 



ΕΦ.'ϊΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

2. Μαρία Φουστάνου, Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ.Τ.Υ.Ν. 
Εύβοιας. 

3. Αθανάσιος Λιλάκος, Λιμενάρχης Αιδηψού. 

Αποτελούντες την Επιτροπή του άρθρου 5 Α.Ν. 263/ 

1968 καθορισμού ορίων αιγιαλού και λαβόντες υπόψη : 

1. Την από 4.2.1983 αριθ. πρωτ. 265/1983 αίτηση του 
Παναγιώτη Ντραχάλια με την οποία ζητά τον καθορισμό 
των ορίων αιγιαλού και παραλίας στην παραπάνω θέση 
μπροστά στην ιδιοκτησία του. 

2. Το τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού 
Ευαγγέλου Κων/νου στο οποίο περιλαμβάνεται η παραπάνω 
ιδιοκτησία ηλεγμένο και θεωρημένο την 23.10.1983 από 
τον υπάλληλο Τ.Π. και Π.Ε. X. Σκούντζο και την προ- 
ισταμένη Τ.Π. και Π.Ε. Ελ. Δαλιάνη. 

3. Την αντίληψη που σχηματίσαμε ύστερα από επιτόπια 
μετάβαση για το ύψος του χειμέριου κύματος και την ιδιο¬ 
μορφία του εδάφους. 

1940 ^ δΐ<Χτάξεις των άΡθ?ων 2.3.5 και του Α.Ν. 2344/ 

,οΙμΤο ,υβπ’ “Ρι°· Φ-187.2/235/22.5.1984 και Φ.187/2/ 
435/14.8.1984 έγγραφα Γ.Ε.Ν. Διεύθυνση Α2 Τμήμα ΙΥβ 

με σχετικές οδηγίες, καθορίσαμε τα όρια αιγιαλού και παρα¬ 

λίας στη παραπάνω περιοχή τα οποία σημειώσαμε με 
κόκκινη και κίτρινη γραμμή πάνω στο τοπογραφικό διά¬ 
γραμμα. 1Γ Τ 

Ο αιγιαλός αποτελείται από δέκα εννέα (19) σημεία 
κορυφών 1.2.3-19 και η παραλία από δεκαεννέα (19) 

σημεία κορυφών 1',2',3'.19', τα οποία έχουν εξαοτηθεί 
από μόνιμα σταθερά σημεία πάνω στο έδαφος. ' ’ 

Δεν υπάρχουν χτίσματα στη παραλία ο δε καθορισμός 
των οριογραμμων αιγιαλού και παραλίας στη περιοχή αυτή 
γίνεται για πρώτη φορά. 

Τίθεται ζώνη παραλίας 10 μέτρων επειδή δεν εξυπηρε- 

οου,?,?η°Λσκ°πθί της ~αΡ*ΥΡ*φου 1 του άρθρου 7 του Α.Ν. 
2ο44/1940. 

Την έκθεση αυτή μετά τη σύνταξή της υπογράφει η 
Επιτροπή. 

Η Επιτροπή 

Η Πρόεδρος Τα Μέλη 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΣΤΑΝΟΤ 

ΑΘΑΝ. ΛΙΛΑΚΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΎΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 5901 

Αριθ.2092 (2) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως (288) στρεμμάτων, στη 
θέση « Πουρνάρι-Κόνισκος» της Κοινότητας Μουζήλου 
και Αγ. Ανδρέα του Νομού Ευρυτανίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

2. 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 24 παρ. 1 και 117 παρ. 2 του Συντάγμα¬ 

τος. 

3. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8.7.1980, β) 182447/3049/24.9.1980, γ) 204809/ 
761/24.2.1978, δ) 181870/3282/12.8.1980 και ε) 141823/ 
24.2.1983. 

4· Την 4958/26.10.1984 πρόταση του Δασαρχείου Καρπε¬ 
νησιού περί κηρυξεως αναδασωτέας της αναφερομένης στο 
θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάσταση 
της καταστραφείσας δασικής βλάστησης λόγω πυρκαγιάς 
τη δημόσια δασική έκταση διακοσίων ογδόντα οκτώ (288) 
στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση «Πουρνάρι-Κόνισκος» 
των Κοινοτήτων Μουζήλου-Αγ. Ανδρέα και προσδιορίζεται 
απο τα στοιχεία^ Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Α, όπως φαίνονται 
στο συνημμένο διαγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της αποφάσεως αυτής, και έχει όρια : 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Καρπενήσι, 31 Οκτωβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΝΩΝΤΑΣ ΜΠΛΑΤΣΗΣ 
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ΑριΟ. 2519 (3) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης 10 στρεμμάτων, στη θέση 
«Καρά Τσαλί» περιοχής Κοινότητας Σ.Σ. Μουριών, Ν. 
Κιλκίς. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 

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 κλπ.», και ειδικότερα : 

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

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

5. Την 5378/23.10.1984 πρόταση του Δασαρχείου Κιλκίς 
περί κηρύξεως ως αναδασωτέας εκτάσεως δέκα (10) στρεμ¬ 
μάτων στη θέση «Καρά Τσαλί» περιοχής Κοινότητας Σ.Σ. 
Μουριών, Ν. Κιλκίς που κάηκε στις 2.8.1984, με σκοπό 
την προστασία της φυσικής αναγέννησης, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία της 
φυσικής αναγέννησης εποικιστική δασική έκταση, εμβαδού 
δέκα (10) στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση «Καρά 
Σταλί» περιοχής Κοινότητας Σ.Σ. Μουριών, Ν. Κιλκίς 
και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με δημόσιο δάσος και σιτοκαλαμιές. 

Δυτικά : Με σιτοκαλαμιές. 

Βόρεια : Με δημόσιο δάσος και σιτοκαλαμιές. 

Νότια : Με δημόσιο δάσος, όπως φαίνεται στο συνημμένο 
διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης 
αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κιλκίς, 29 Οκτωβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
Β. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ 

~Τ ΟΠΟ Γ ΡΑ 4> 1*0 ΔΙΑΓΡΑΗ»Α3 

Ι,κτο.6·^ Κ>.«χ>6τρ^.<ι«< &■»« 2-8-1184· 6-ω ΤεοΛΓ I 
η«-Ε·ο»1«· 3~. X. Η. , 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 5903 

Αριθ. 2520 (4) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης (80,00) στρεμμάτων, στη 
θέση «Παλιά Χαρακώματα» του δημοσίου δάσους περιο¬ 
χής Κοινότητας Μανδρών, Ν. Κιλκίς. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τ.ς 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. 1. 

β) Του άρθρου 38 παρ. 1. 

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

5. Την 5377/23.10.1984 πρόταση του Δασαρχείου Κιλκίς 
περί κηρύξεως ως αναδασωτέας εκτάσεως (80,00) στρεμμά¬ 
των στη Δ.Θ. «Παλιά Χαρακώματα» του δημοσίου δάσους 
Μανδρών περιοχής Κοινότητας Μανδρών, Ν. Κιλκίς που 

κάηκε στις 8.8.1984, με σκοπό την προστασία της φυσικής 
αναγέννησης, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία της 
φυσικής αναγέννησης και τη φυσική της αναδάσωση τη 
δημόσια δασική έκταση, εμβαδού ογδόντα (80) στρεμμάτων 
που βρίσκεται στη Δ.Θ. «Παλιά Χαρακώματα» του δη¬ 
μοσίου δάσους Μανδρών της Κοινότητας Μανδρών και έχει 
όρια : 

Ανατολικά : Με δημόσια δασική έκταση και γεωργικές 
καλλιέργειες. 

Δυτικά: Με δημόσια δασική έκταση. 

Βόρεια: Μς δημόσια δασική έκταση και γεωργικές 
καλλιέργειες. 

Νότια : Με δημόσια δασική έκταση όπως φαίνεται στο 
συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.. 

Κιλκίς, 29 Οκτωβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
Β. ΠΕΤΡΟΠΟΤΛΑΚΗΣ 

*ΓΟΠθΙΓί’Α0>ΐκ·Ο ΑΙΑί'.ΡΛΠΜΛ 

^κτοι.6»^ Βοοοο Που 6ΐιε 8-Β-Η6*Γ~6ϊ« 
χάροιΚοι.<ήτΜ-Γ«>< Ν. 

Ι^ί 1ΐ€κκ« Τ.2οο.οοο 
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Αριθ. 47911 (5) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης (930) στρεμμάτων, στη 
θέση «Παναγία» της Κοινότητος Βραστάμων, του Νομού 
Χαλκιδικής. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος 
της Χώρας. 

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

α) Του άρθρου 41 παργ. 1. 

β) Του άρθρου 38 παρ. 1. 

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

5. Την 3541/29.10.1984 πρόταση του Δασαρχείου Πολυ¬ 
γύρου, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία 
για την αναδημιουργία της δασικής βλαστήσεως που κατα¬ 
στράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά την 15.10.1984, δημό¬ 
σια δασική έκταση εμβαδού εννεακοσίων τριάντα (930) 
στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση «Παναγία» της περι¬ 
φέρειας της Κοινότητος Βραστάμων του Νομού Χαλκιδικής 
που προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,ί, 
Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Π,Α, και έχει όρια : 

Ανατολικά : Δημόσια δασική έκταση. 

Δυτικά : Δημόσια δασική έκταση και αγρούς κατοίκων 
Βραστάμων. 

Βόρεια: Δασικό δρόμο και δημόσια δασική έκταση. 

Νότια : Δημόσια δασική έκταση, δρόμος Βραστάμων- 
Πλανών. 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πολύγυρος, 31 Οκτωβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 
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