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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,560 στρεμμάτων στη 
θέση «Σφάκα» της Κοινότητος Σοφικού του Νομού 
Κορινθίας . 1 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 2,883 στρεμμάτων στη 
θέση «Ποτάμι» της Κοινοτητος Μποζικών του Νομού 
Κορινθίας .. 2 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,136 στρεμμάτων στη 
θέση «Χασάν Εληά» της Κοινότητος Κρυονερίου του 
Νομού Κορινθίας. 3 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,650 στρεμμάτων στη 
λι % » > »ν · Μ < * 

θέση «Μοναστηράκια» της Κοινότητος Ροζενών του 
Νομού Κορινθίας .4 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,706 στρεμμάτων στη 
θέση .«Διάσελο Καλεντζίου» της Κοινότητος Ζευγο- 
λατειού του Νομού Κορινθίας . 5 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 7,380 στρεμμάτων στη 
θέση «Μαρμαλούκα» της Περιφερείας της Κοινότητος 
Κλημεντίου του Νομού Κορινθίας. 6 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 11.500 στρεμμάτων στις 
Κοινότητες Κάτω Χωριό - Αγ. Ιωάννη Ν. Λασιθίου 7 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 2125 (1) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,560 στρεμμάτων στη θέση 
«Σφάκα» της Κοινότητος Σοφικού του Νομού Κορινθίας 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

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. 998/79 «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/ 
1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Ότι η έκταση που αναφέρεται στο θέμα αποψιλώ- 
θηκε από πυρκαΐά που έγινε την 20 Αυγούστού 1984 και 

σύμφωνα με την αριθ. 5285/23.10.84 πρόταση του Δασαρ¬ 
χείου Κορίνθου επιβάλλεται να κηρυχθεί αναδασωτέα, απο¬ 
φασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα της δασικής έκτασης με φυσική αναγέννηση 
ώστε ν’ αποκλειστεί η διάθεση αυτής για άλλο προορισμό, 
την ιδιωτική δασική έκταση εμβαδού, πενταιοσίων εξήντα 
(560) τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται στη θέση «Σφά¬ 
κα» της περιφερείας της Κοινότητος Σοφικού, προσδιορί¬ 
ζεται με τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α και έχει όρια : 

Ανατολικά, Δυτικά, Βόρεια και Νότια: Με ιδιωτικό 
πευκοδάσος κληρονόμων Στέφα 
Όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογρατικό διάγραμμα 
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της , αποφάσεως αυτή;. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθϊί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κόρινθος, ί>. Νοεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΑΝΑΣΤ. ΣΤΑΤΡΟΠΟΤΛΟΣ 



6010 ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 6011 

Αριθ. 2126 (2) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 2,883 στρεμμάτων στη θέση 
«Ποτάμι» της Κοινότητος Μποζικών του Νομού Κοριν¬ 
θίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

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. 998/79 «περί προστασίας των 
δασών κλπ.» και ειδικότερα : α) του άρθρου 41 παρ. 1 
β) του άρθρου 38 παρ. 1. 

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

5. Ότι, η έκταση που αναφέρεται στο θέμα αποψιλώ- 

|'Τ!κε„7ΓαΡα'νοίΧίχ απ^ τ° Θεόδωρο Κ. Χριστοδούλου κάτοικο 
Μποζικών και σύμφωνα με την αριθ. 5287/23.10.1984 
πρόταση του Δασαρχείου Κορίνθου επιβάλλεται να κηρυχ¬ 
θεί αναδασωτέα, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα της δασικής έκτασης με φυσική αναγέννηση ώστε 
ν’ αποκλειστεί η διάθεση αυτής για άλλο προορισμό, τη 
δημόσια δασική έκταση εμβαδού δύο στρεμμάτων και 
οκτακόσιων ογδόντα τριών τετρ. μέτρων (2,883) που βρί¬ 
σκεται στη θέση «Ποτάμι» της περιφέρειας της Κοινότη- 
τος Μποζικών, προσδιορίζεται με τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε, 
Ζ,Α και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με δημόσια δασική έκταση 

Δυτικά :· Με αγρό ίδιου (Θ. Χριστοδούλου) 

Βόρεια : Με δημόσια δασική έκταση 

Νότια : Με αγρό ιδίου και αγροτικό δρόμο. 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κόρινθος, 5 Νοεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΑΝΑΣΤ. ΣΤΑΤΡΟΠΟΤΛΟΣ 
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6012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 2127 (3) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,136 στρεμμάτων στη θέση 
«Χασάν Εληά» της Κοινότητος Κρυοντρίου του Νομού 
Κορινθίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ; 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγ¬ 
ματος της χώρας. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των 
δασών κλπ.» και ειδικότερα : α) του άρθρου 41 παρ. 1, 
β) του άρθρου 38 παρ. 1. ρ 

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

5. Ότι η έκταση που αναφέρεται στο θέμα αποψιλώ- 
θηκε παράνομα από το Φώτιο Ιωαν. Ραυτόπουλο κάτοικο 
Κρυονερίου και σύμφωνα με την αριθ. 5288/23.10.84 πρό¬ 
ταση του Δασαρχείου Κορίνθου επιβάλλεται να κηρυχθεί 
αναδασωτέα, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα της δασικής έκτασης με φυσική αναγέννηση 
ώστε ν’ αποκλειστεί η διάθεση αυτής για άλλο προορισμό, 
τη Δημόσια δασική έκταση εμβαδού εκατόν τριάντα έξι 
(136) τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται στη θέση «Χα¬ 
σάν Εληά» της περιφέρειας της κοινότητος Κρυονερίου, προσ¬ 
διορίζεται με τα στοιχεία Α,Β,Γ,Α και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με αμπέλι ιδίου (Φ. Ραυτόπουλου) 

Δυτικά : Με δημόσια δασική έκταση 

Βόρεια : Ομοίως 

Νότια : Με αγροτικό δρόμο και με τα αμπέλια 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κόρινθος, 5 Νοεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΑΝΑΣΤ. ΣΤΑΤΡΟΠΟΤΛΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 
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Αριθ. 2289 (4) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,650 στρεμμάτων στη θέση 
«Μοναστηράκια» της Κοινότητος Ροζενών του Νομού 
Κορινθίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

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

τος της χώρας. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «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/ 
1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Ότι η έκταση που αναφέρεται στο θέμα αποψιλώ- 
θηκε από πυρκαΐά που έγινε στις 16 Οκτωβρίου 1984 και 
σύμφωνα με την αριθ. 5395/15.11.84 πρόταση του Δασαρ¬ 
χείου Ξυλοκάστρου επιβάλλεται να κηρυχθεί αναδασωτέα, 
αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα της δασικής έκτασης με φυσική αναγέννηση 
ώστε ν’ αποκλειστεί η διάθεση αυτής για άλλο προορισμό, 
τη δημόσια δασική έκταση εμβαδού εξακοσίων πενήντα 
(650) τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στη θέση 
«Μοναστηράκια» της κοινότητος Ροζενών, προσδιορίζεται 
με τα στοιχεία Α,ΒϊΓ,Δ,Ε,Ζ,Α και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με ελαιοστάσιο Χαρ. Μανέτα. 

Δυτικά : Με δενδροπερίβολο Γ. Γκόλια και Κ. Λαλιώτη 

Βόρεια : Με ελαιοστάσιο Γ. Καθάρειου 

Νότια : Με δημόσιο πευκοδάσος 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κόρινθος, 23 Νοεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΑΝΑΣΤ. ΣΤΑΥΡΟ Π ΟΤΛΟΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

ΑριΟ. 2097 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,706 στρεμμάτων στη θέση 
((Διάσελο Καλεντζίου» της Κοινότητος Ζευγολατειού του 
Νομού Κορινθίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγμα* 
τος της χώρας. 

3·# Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «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/ 
1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Ότι η έκταση που αναφέρεται στο θέμα αποψιλώ- 
θηκε παράνομα από το Δημ. Αναστ. Γκαραβέλο, κάτοικο 
Καλεντζίου Ζευγολατειού και σύμφωνα με την αριθ. 5299/ 
23.10.84 πρόταση του Δασαρχείου Κορίνθου επιβάλλεται να 
κγ1ΡυΧ®ε^ αναδασωτέα, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα της δασικής έκτασης με φυσική αναγέννηση 
ώστε ν αποκλειστεί η διάθεση αυτής για άλλο προορισμό, 
τη δημόσια δασική έκταση εμβαδού επτακοσίων έξι (706) 
τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται στη θέση «Διάσελο 
Καλεντζίου» της περιφερείας της κοινότητος Ζευγολατειού, 
προσδιορίζεται με τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α και έχει 
όρια : Λ 

Ανατολικά: Με αγρό ιδίου (Δημ. Γκαραβέλου) και δη¬ 
μόσια δασική έκταση. 

Δυτικά : Με δημόσια δασική έκταση. 
Βόρεια : Με αγρό (Δημ. Γκαραβέλου) 

Νότια : Με αγρό ιδίου (Δημ. Γκαραβέλου) και δημόσια 
δασική έκταση Η 
Οπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα 
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. ' * 

Κόρινθος, 5 Νοεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΑΝΑΣΤ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 
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Αριθ. 2124 (6) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 7,380 στρεμμάτων στη θέση 
«Μαρμαλούκα» της περιφέρειας της Κοινότητος Κλη- 
μεντίου του Νομού Κορινθίας.· 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

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. 998/79 «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/ 
1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. 1 

5. Ότι η έκταση που αναφέρεται στο θέμα αποψιλώ- 
θηκε από πυρκαϊά που έγινε την 30 Οκτωβρίου 1984 και 
σύμφωνα με την αριθ. 5286/23.10.84 πρόταση του Δασαρ¬ 

χείου Κορίνθου επιβάλλεται να κηρυχθεί αναδασωτέα, απο¬ 
φασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα της δασικής έκτασης με φυσική αναγέννηση 
ώστε ν αποκλειστεί η διάθεση αυτής για άλλο προορισμό, 
τη δημόσια δασική έκταση εμβαδού επτά στρεμμάτων και 
τριακοσίων ογδόντα τετραγωνικών μέτρων (7,380) που βρί¬ 
σκεται στη θέση ((Μαρμαλούκα» της περιφερείας της Κοι- 
νότητος Κλημεντίου, προσδιορίζεται με τα στοιχεία Α,Β, 
Γ,Δ,Ε,Ζ,Α και έχει όρια : 

Ανατολικά, Δυτικά και Βόρεια : Με δημόσιο δάσος πεύκης 
Νότια : Με μονοπάτι και δημόσιο δάσος πεύκης 

Οπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα 
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κόρινθος, 5 Νοεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΑΝΑΣΤ. ΣΤΑΤΡΟΠΟΤΛΟΣ 
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6016 ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 3245 (7) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 11.500 στρ. στις Κοινότητες 
Κάτω Χωριό —Αγ. Ιωάννη Ν. Λασιθίου 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 3 του Συντάγματος. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των 
δασών κλπ.» και ειδικότερα : α) του άρθρου 41 παρ. 1 
και β) του άρθρου 38 παρ. 1. 

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

5. Την με αριθ. 3244/20.11.84 πρόταση Δ/νσης Δασών 
«περί κηρύξεως αναδασωτέας της αναφερομένης στο θέμα 
έκτασης», αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την διατήρηση του 
δασικού της χαρακτήρα και επαναδημιουργία με φυσική ανα¬ 
γέννηση της δασικής βλάστησης την καμένη έκταση, εμ- 

βαδού 11.500 στρ. (ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων στρεμ¬ 
μάτων) που έχει την μορφή δάσους και δασικής έκτασης 
αποτελεί τμήμα ευρύτερης καμένης εκτάσεως και βρίσκε¬ 
ται στις κοινότητες Κάτω Χωριό, Αγ. Ιωάννης, προσδιορί¬ 

ζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Α και έχει 
όρια : 

Ανατολικά : Δάσος τραχείας πεύκης 
Δυτικά : Δάσος τραχείας πεύκης και δασικές εκτάσεις 
Βόρεια : Δάσος τραχείας πεύκης 
Νότια : Επαρχιακός δρόμος Ιεράπετρας - Αγ. Ιωάννη - 

Σχινοκαψάλλων και δασικές εκτάσεις. 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αγ. Νικόλαος, 20 Νοεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 

Ο Διευθυντής 
Μ. ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗΣ 


