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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Κήρυξη <3Γ«&βΛ>)τ*»ς έκτβτης 11,500 τετρ. μέτρων στη 
•3έτη «Κομάρες» Μϊριφέρειχ; Κοινότητα»; Τρι/Αρτου - 
ΝαΜίαχτίας, του )ΝομΛ0 Αιτωλοακαρνανίας.1 

Κήρυξη αναδασωτέας έκταση; 40,00 στρεμμάτων, στη 
δασική θέση «Περιτλίκ» του δημοσίου δάσου; περιοχή; 
Κοινότητο; Γερακαριού, Ν. Κιλκίς..:...... 2 

Κήρυξη αναδασωτέα; έκταση; 375 στρεμμάτων, στη 
θέση «Πουρνάρι-Πριόνι» περιφέρεια; Κοινότητα; Βασ- 
σαρά, Νομού Λακωνία; .  3 

Κήρυξη αναδασωτέα; έκταση; είκοσι (20) στρεμμάτων, 
στη θέση «Μύτικας-Στεφάνι» περιφέρεια; Κοινότητα; 
Δάφνη;, Νομού Λακωνία;     4 

Κήρυξη αναδασωτέα; έκταση; τριών (3) στρεμμάτων, στη 
θέση «Αμιαολτία» Κοινότητας Τρανοβάλτου Ν. Κοζάνη;. 5 

Κήρυξη αναδασωτέα; έκταση; τριάντα (30) στρεμμάτων, 
στη θέση «Ελατιά» Κοινότητα; Τρανοβάλτου, Ν. Κορά- 
νης . 6 

Κήρυξη αναδασωτέα; έκταση; 250 στρεμμάτων, στη 
θέση «Αγιάννη» περιφερεία; Κοινότητα; Ανάβρας, Ν. 
Μαγνησία; .....7 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Αριθ. 2998 . (1) 

Κήρυξη έκταση; 11,500 τετρ. μέτρ. στη θέση «Καμάρες» 
περιφέρεια; Κοινότητας Τρικόρφου-Ναυπακτία;, του Νο¬ 
μού Αιτωλοακαρνανίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ' 

Έχοντας υπόψη: · 

1. Τι; διατάξει; για διοικητική αποκέντρωση. 

3. Τι; διατάξει; του Νόμου 998/1979 «περί προστασία; 
των δασών και των δασικών εκτάσεων της Χώρας», και 
ειδικότερα: . 

α) Του άρθρου 38 παρ. 1. 
και β) Του άρθρου 41 παράγ. 1, 

4. Τι; με αριθ. : α) 160517/1180/8.7.1930, β) 141823/ 
24.2.1983 διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας. 

5. Τη με αριθ. 2932/27.9.1934 αναφορά του Δασαρχείου 
Ναυπάκτου, για την κήρυξη ω; «αναδασωτέα;» τη; αναφε- 
ρόμενη; στο θέμα έκτασης, που καταστράφηκε ολοσχερώ; 
συνεπεία πυρκαγιά; στι; 26.7.1934, που προκλήθηκε από 
κακόβουλο ενέργεια, πιθανώς κτηνοτρόφου, όπω; προέκυψε 
από την προανάκριση, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε «αναδασωτέα» με σκοπό την προστασία για 
την επαναδημιουργία τη; δασική; βλάστηση; που κατα* 
στράφηκε, με φυσική αναγέννηση και τη διατήρηση του 
χαρακτήρα του δημόσιου δάσους, ώστε ν’ αποκλεισθεί η 
διάθεση αυτού για άλλο σκοπό, εκτάσεω; 11,50 τετρ. μέτ. 
που καλύπτονταν από δάσος σπερμοφυούς δρυό; με υπόροφο 
από φιλίκια καί ρείκια και εκμεταλλευόταν ω; βοσκότοπο; 
και ανήκει στην κατηγορία των άρθρων 3 παράγρ. 1 και 4 
πχράγρ. Ιγ’ του Νόμου 993/1979, που βρίσκεται στη θέση 
«Καμάρε;», περιφέρεια; Κοινότητα; Τρικόρφου-Ναυπακτία;, 
Ν. Αιτωλοακαρνανίας, που προσδιορίζεται από τα στοιχεία 
Α,Β,Α,Δ,Ε,Ζ,Α, και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με δημόσιο δάσος σπερμοφυούς δρυό; με 
υπόροφο από φιλίκια και ρείκια. 

Δυτικά : Με εγκαταλειμμένου; και μη αγρού;. 

Νότια ..: Με δημόσιο δάσος σπερμοφυούς δρυό; μτ 
υπόροφο από φιλίκια και ρείκια. 

. Βόρεια . Ομοίως. 

Όπω; φαίνεται στό συνημμένο διάγραμμα, που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος τη; απόφαση; αυτή;. ; 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τη; 
Κυβερνήσεως. . . 

Ι.Π. Μεσολογγίου, 10 Οκτωβρίου 1934 ' ■· · 

2. Τα άρθρα 24 και 117 παράγρ. 3 του Συντάγματος τη; ; . 
Χώρας. - - ; * ". ' ν. . . 

. .. Ο Νομάρχη; ■. ' 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ 
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Αριθ. Δ. 2351 (2) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης σαράντα' (40,00) στρεμμά¬ 
των, στη δασική έκταση «Περιτλίκ» του δημοσίου δάσους 
περιοχής Κοινότητας Γερακαριού, 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. 

Την 4970/5.10.1984 πρόταση του Δασαρχείου Κιλκίς 
περί κηρυξεως ως αναδασωτέας εκτάσεως σαράντα (40,00) 
στρεμμάτων στη Δ.Θ. «Περιτλίκ» του δημοσίου δάσους 
Γερακαριού περιοχής Κοινότητας Γερακαριού, που κάηκε 

στις 17.7.1984, με σκοπό την προστασία της φυσικής ανα¬ 
γέννησης, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία της 
φυσικής αναγέννησης και τη φυσική της αναδάσωση τη 
δημοσία δασική έκταση, εμβαδού σαράντα (40) στρεμμάτων 
που βρίσκεται στη Δ.Θ. «Περιτλίκ» του δημοσίου1 δάσους 
Γερακαριού της Κοινότητας Γερακαριού, Ν. Κιλκίς, και 
προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ.Δ,Ε.Ζ,Η,Θ,Α και 
έχει όρια : 

Ανατολικά : Με δασική έκταση. 

Δυτικά : Με χωράφια. 

Βόρεια : Με ρεύμα και μονοπάτι. 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κιλκίς, 12 Οκτωβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
Β. ΙΙΕΓΡΟΠΟΓΛΑΚΗΣ 
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Α,-.ιθ. 1917 (3) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 375 στρεμμάτων, στη θέση 
«Πουρνάρι-Πριόνι» περιφέρειας Κοινότητας Βασσαρά, 
Νομού Λακωνίας, 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

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

2. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «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. 

5. Την πρόταση του Δασαρχείου Σπάρτης αριθ. 4913/14. 
9.1984, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάσταση 
της δασικής βλαστήσεως των ειδών κουμαριάς, σχίνου, πρί¬ 
νου κ.λπ. που καταστράφηκε από πυρκαγιά στις 13.8.1984 
τη δημόσια δασική έκταση, εμβαδού τριακοσίων εβδομήντα 

πέντε (375) στρεμμάτων κατηγορίας παρ. 1 άρθρου 3 
Ν. 998/1979, που βρίσκεται στη θέση «Πουρνάρι-Πριόνι» 
περιφέρειας Κοινότητας Βασσαρά, Ν. Λακωνίας, και προσδιο¬ 
ρίζεται από το Χάρτη Κλίμακας 1 : 50.000 και έχει όρια : 

Ανατολικά : Δημόσια δασική έκταση. 

Δυτικά : » » » 

Βόρεια : » » » 

Νότια : » » » και ελαιόκτημχ 
Παναγ. Θεοφιλή. 

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

Ορίζουμε : 

α) Η αναδάσωση της έκτασης να γίνει με φυσική ανα¬ 
γέννηση. 

β) Η απόφαση αυτή : 

1. Να ισχύει προτού δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

. 2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. - 

Σπάρτη, 8 Οκτωβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΑΛΑΝΟΣ 
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Αριθ. 1918 · · (4) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης είκοσι (20) στρεμμάτων, 
στη θέση «Μύτικας-Στεφάνι» περιφέρειας Κοινότητας 
Δάφνης, Νομού Λακωνίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΊΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

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

2. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «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/ 
1180/8.7.1980, β) 182447/3049/24.9.1980. 

5. Την πρόταση του Δασαρχείου Σπάρτης αριθ. 4894/ 
17.9.1984, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάσταση 
της δασικής βλάστησης των ειδών πρίνου, σχίνου, κουμαριάς 
κ.λπ. που καταστράφηκε από πυρκαγιά στις 6.9.1984 τη 
δημόσια δασική έκταση, εμβαδού είκοσι (20) στρεμμάτων 

κατηγορίας παρ. 1 άρθρου 3 Ν. 993/1979. που βρίσκεται 
στη θέση «Μύτικας-Στεφάνι» περιφέρειας Κοινότητα; Δά¬ 
φνης, Ν. Λακωνίας, και προσδιορίζεται από τα στοιχεία 
Λ,Ιί,Γ,Δ,Α, και έχει όρια : 

Ανατολικά : Δημόσια δασική έκταση. 

Δυτικά : » » » 

Βόρεια : » » » 

Νότια : » » » 

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

, Ορίζουμε: 

α) Η αναδάσωση της έκτασης να γίνει με φυσική χιχ· 
γέννηση. 

β) Η απόφαση αυτή : 

1. Να ισχύει προτού δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τη; 
Κυβερνήσεως. ·' 

2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Σπάρτη, 8 Οκτωβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΛΠΛΛΛ.ΝΟΣ ' 
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Αριθ. 1881 (5) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης τριών (3) στρεμμάτων, στη 
θέση «Αμιαολτία» Κοινότητας Τρανοβάλτου, Ν. Κοζάνης. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

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

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «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/ 
1180/8.7.1980, β) 182447/3049/24.9.1980. 

5. Την 3717/12.10.84 πρόταση του Δασαρχείου Κοζάνης 
σύμφωνα με την οποία η έκταση αυτή κάηκε στις 16.9. 
1984, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη ■ διατήρηση του 
χαρακτήρα του δάσους και την αποκατάσταση της δασικής 
βλάστησης με φυσική αναγέννηση τη στο Σ.Α.Α.Κ. Φρου¬ 
ρίου έκταση εμβαδού τρία (3) στρεμμάτων, που βρίσκεται 
στη θέση Αμιαολτία Κοινότητας Τρανοβάλτου, Ν. Κοζάνης, 
και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ. και έχει 
όρια : 

Ανατολικά : Με δάσος. 

Δυτικά : » » 

Βόρεια : » » 

Νότια : » αγροτική έκταση. 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τη: 
Κυβερνήσεως. 

Κοζάνη, 15 Οκτωβρίου 1934 

Ο Νομάρχης 
ΘΕΟΔ. ΧΑΛΑΤΣΗΣ 
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Λριθ. 1882 (6) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης τριάντα (30) στρεμμάτων, 
στη θέση «Ελατιά» Κοινότητας Τρανοβάλτου, Ν. Κοζά- 
νης. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

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

^ διαταςεις του Ν. 998/19/9 «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/ 
1180/8.7.1980, β) 182447/3049/24.9.1980. ' 

5. Την 3716/12.10.1984 πρόταση του Δασαρχείου Κο- 

!ί1νηςί^<ρωνα’(Χ€ 7137 οποία Τ' έκταση αυτή κάηκε στίς 
16.9.1984. αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα. ·ιζ σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα της δασικής έκταση; δάσους και την αποκα¬ 
τάσταση της δασικής β/αστησης με φυσική αναγέννηση 
τη στό Σ.Α.Α.Κ. Φρουρίου έκταση, εμβαδού τριάντα (30) 
στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «Ελατιά» Κοινότητας 
Τρανοβαλτου, Ν. Κοζάνης, προσδιορίζεται από τα στοι¬ 
χεία Λ,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν. και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με δασική έκταση. 

Δυτικά : » αγροτικές εκτάσεες. 

Βό ρεια : » δασική έκταση. 

Νότια ; » » » 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κοζάνη, 15 Οκτωβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΘΕΟΔ. ΧΑΛΛΤΣΗΣ 
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ΛριΟ. 2209 (7) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης διακοσίων πενήντα (250) 
στρεμμάτων, στη θέση «Αγιάννη» περιφέρειας Κοινότητας 
Ανάβρας, Ν. Μαγνησίας. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

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

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «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. 

5. Τη 2468/8.10.1984 αναφορά του Δασαρχείου Αλμυ¬ 
ρού με την οποία προτείνεται η κήρυξη της αναφερομένης 
στο θέμα εκτάσεως που αποτεφρώθηκε ως αναδασωτέοι. 

6. Τη Δ. 6451/1982 απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας, 
με την οποία μας ανέθεσε την εξουσία να υπογράφουμε τις 

αποφάσεις κηρύςεως των εκτάσεων ως αναδασωτέων, απο¬ 
φασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα της ως δασικής έκτασης και την αποκατάσταση 
με φυσική αναγέννηση της βλάστησης που αποτεφρώθηκε 
τη διακατεχομένη έκταση εμβαδού διακοσίων πενήντα 
στρεμμάτων (250) που βρίσκεται στη θέση «Αγιάννη» 
περιφερείας Κοινότητας Ανάβρας, Ν. Μαγνησίας, και έχει 
όρια : 

Ανατολικά : Διακατεχόμενη δασική έκταση. 
Δυτικά : Δημόσια δασική έκταση Φιλιαδώνας, Ν. 

Φθιώτιδος. 
Βόρεια : Διακατεχομένη δασική έκταση. 
Νότια : » » » 
Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιενθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Βόλος, 17 Οκτωβρίου 1984 

Ο Διευθυντής 
ΧΡ. ΒΑΒΙΤΣ ΙΣ 
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