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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ)! 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 1,770 στρεμμάτων, 
στη θέση Λαμπρακέικα περιφέρειας της Κοινότητος 
Βάστα, του Νομού Αρκαδίας. 1 

Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης ενός 
(1) στρ. στη θέση Κανάλη περιφέρειας Κοινότητος Βρύ¬ 
σης Ν. Εύβοιας. 2 

Κήρυξη ως ανάΐατωτεας βημάτιας δασικής έκτασης 205,2 
στρι. στις ·$έσεις Δημοσάρι, Λύσι κλετ. περιφερεία; Κοι¬ 
νότητας 'Καλλιιικού, Ν. ©Λοίας.3 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 115 στρεμμάτων στη θέση 
«Τεπέ» περιοχής Κοινότητος Κορωνούδας Ν. Κιλκίς.. 4 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 35,266 στρεμμάτων, στη 
θέση Ποδαρικό - Γερμή, περιφερείας Δήμου Βελεστί- 
νου' Ν. Μαγνησίας. 5 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,050 στρεμμάτων, στη θέση 
Πλάκα, του Δήμου Λιτοχώρου, του Νομού Πιερίας.. 6 

Κήρυξη αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης (70) 
στρεμμάτων στη θέση «Κρυονέρι» Κοινότητος Κρωβύ- 
λης Ν. ΡοΙϊόπης.7 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΖ 

Αριΰ. 2053 (1) 

Κήρυξη ως αναδασωτέος εκτάσεως 1,770 στρεμμάτων, στη 
θέση Λαμπρακέικα περιφέρειας της Κοινότητος Βάστα 
του Νομού Αρκαδίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : . 

1. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 24 και 117 του Συντάγματος 

της Χώρας. ’·^ 

> ' ■■ 

3. Τις διατάξεις του Ν. 938/1979 «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) 1802447/3049/1980. 

5. Την 3999/9ι10.84 πρόταση του Δασαρχείου Τριπό- 
λεως περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο 
θέμα εκτάσεως. 

6. Το γεγονός ότι η πιό πάνω έκταση καταστράφηκε από 
πυρκαγιά, που έγινε στις 20.9.84, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάσταση 
της δασικής βλαστήσεως και τη διατήρηση του δασικού 
χαρακτήρα της εκτάσεως τη δημόσια δασική έκταση των 
ενός στρέμματος και επτακοσίων εβδομήντα τετρ. μέτρ. 
(1,770) που βρίσκεται στη θέση Λαμπρακέικα περιφέρειας 
της Κοινότητας Βάστα του Νομού Αρκαδίας και προσδιορί¬ 
ζεται 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 

Δυτικά: Δημόσια δασική έκταση 

Βόρεια : Δημόσια δασική έκταση 

Νότια : Δημόσια δασική έκταση 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα ςς 
Κυβερνήσεως. · 

Τρίπολη, 22 Οκτωβρίου 1984 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 

Ο Δ/ντής 
ΣΤ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 
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Αρβίι 4342 (2> 

Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης ενός (1) 
στρ. στη θέση Κανάλη περιφέρειας Κοινότητος Βρύσης 
Ν. Ευβοίας. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για Διοικητική Αποκέντρωση και τη 
19720/13.9.83 απόφαση του Νομάρχη Εύβοιας «Περί 
αναθέσεως αρμοδιοτήτων υπογραφής υπηρεσιακών εγγρά¬ 
φων». 

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

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας δασών 
και δασικών εκτάσεων της Χώρας» και ειδικότερα: α) του 
άρθρου 41 παρ. 1, β) άρθρου 38 παρ. 1. 

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

5. Την 3409/9.10.84 αναφορά του Δασαρχείου Αλιβε- 
ρίου περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερομένης 
δασικής έκτασης που καταστράφηκε από πυρκαγιά τη 17. 
9.84, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα του δάσους και την προστασία και ανάπτυξη 
της δασικής βλαστήσεως κλπ. τη δημόσια δασική έκταση 
του ενός (1) στρέμματος που καταστράφηκε από πυρκαγιά 
και βρίσκεται στη θέση Κανάλη Κοινότητος Βρύσης Ν. 
Εύβοιας και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Α 
και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με δημόσια δασική έκταση και αγρό Στ. 
Κυριαζόπουλου 

Δυτικά : Με δημόσια δασική έκταση 

Βόρεια : Με αγρούς Γ. Τσάλα και Στ. Κυριαζόπουλου. 

. Νότια : Με δημόσια δασική έκταση 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα, 19 Οκτωβρίου 1984 

Ο Διευθυντής 
ΠΑΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
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Αριθ. 4341 (3) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης 205,2 
στρ. στις θέσεις Δημοσάρι, Λύσι κλπ. περιφέρειας Κοι- 

νότητος Καλλιανού Ν. Εύβοιας. 

Ο ΜΒΓΘΪΝΠΙΗΕ ΔΑΣΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για Διοικητική Αποκέντρωση, και τη 
19720/13.9.83 απόφαση του Νομάρχη Εύβοιας «περί ανα- 
θέσεως αρμοδιοτήτων υπογραφής υπηρεσιακών εγγράφων». 

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

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας δασών 
και δασικών εκτάσεων της Χώρας» και ειδικότερα : α) του 
άρθρου 41 παρ. 1, β) άρθρου 38 παρ. 1. 

4. Τις διατάξεις των διαταγών του Τπ. Γεωργίας : α) 
160417/1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Την 3466/9.10.84 αναφορά του Δασαρχείου Αλιβερίου 
π.ρί κηρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερομένης δασικής 
έκτα της που καταστράφηκε από πυρκαγιά την 25.9.84, απο¬ 
φασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα του δάσους και την προστασία και ανάπτυξη 
της δασικής βλαστήσεως κλπ. τη δημόσια δασική έκταση 
διακοσίων πέντε και 20% (205,20) στρεμ. που κατασΓρά¬ 
φηκε από φωτιά και βρίσκεται στις θέσεις Δημοσάρι, Λύσι 
κλπ. Κοινότητος Καλλιανού Ν. Εύβοιας και προσδιορίζεται 
από τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Η,Ζ,Η,Θ,Α και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με δημόσια δασική και χορτολιβαδική έ¬ 

κταση 

Δυτικά : Με δημόσια δασική έκταση 

Βόρεια : Με δημόσια δασική έκταση 

Νότια : Με δημόσια δασική έκταση 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιεύθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα, 19 Οκτωβρίου 1984 

Ο Διευθυντής 

ΠΑΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
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ΑριΦ. Δ. 2463 (4) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 115 στρεμμάτων στη θέση 
«Τεπέ» περιοχής Κοινότητας Κορωνούδας Ν. Κιλκίς. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 

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 Νόμου 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/ 
1180/8.7.1980, β) 182447/3049/24.9.1980. 

5. Την 5203/15.10.1984 πρόταση του Δασαρχείου Κιλ¬ 
κίς περί κηρύξεως ως αναδασωτέας εκτάσεως 115 στρεμ¬ 
μάτων στη θέση «Τεπέ» περιοχής Κοινότητας Κορωνούδας, 
που κάηκε στις 14.9.1984, με σκοπό την προστασία της 
φυσικής αναγέννησης και την τεχνητή αναδάσωση με πεύκη, 
αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία της 
φυσικής αναγέννησης και την τεχνητή αναδάσωση με πεύκη, 
εποικιστική δασική έκταση, εμβαδού (115) εκατό δεκαπέντε 
στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση «Τεπέ» περιοχής 
Κοινότητας Κορωνούδας και προσδιορίζεται από τα στοι¬ 
χεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν και Α και έχει όρια: 

Ανατολικά : Με δασικές εκτάσεις 

Δυτικά : Με χωράφια και αγροτικό δρόμο 

Βόρεια : Με δασικές εκτάσεις 

Νότια : Με δασικές εκτάσεις, όπως φαίνεται στο συνημ¬ 
μένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της από¬ 

φασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

* 

Κιλκίς, 18 Οκτωβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 

Β. ΠΕΤΡΟΠΟΤΛΑΚΗΣ 
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Αριθ. 2312 (5) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 35,266 στρεμμάτων, στη 
" θέση Ποδαρικό - Γερμή, περιφέρειας Δήμου Βελεστίνου 
Ν. Μαγνησίας. 

Ο Μ0ΤΘΥΜΓΗΣ ΔΑΣΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

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

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. 

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

5. Την 5352/19.10.84 αναφορά Δασαρχείου Βόλου με 
την οποία προτείνεται η κήρυξη της αναφερομένης στο 
θέμα εκτάσεως που εκχερσώθηκε παράνομα, ως αναδασωτέας. 

6. Τη Δ.6451/1982 απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας, με 
την οποία μας ανέθεσε την εξουσία να υπογράφουμε τις 
αποφάσεις κηρύξεως των εκτάσεων ως αναδασωτέων, απο¬ 
φασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα της ως δασικής έκτασης'και την αποκατάσταση 
νομα τη» Ί&ωτική έκταση εμβ. τριάντα πέντε στρ. και 
διχκοσίων εξήντα έξι τετραγ. μέτρων (35,266 στρεμμάτων) 

που βρίσκεται στη θέση Ποδαρικό - Γερμή, περιφ. Δήμου 
Βελεστίνου προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ, 
Η,Δ και έχει όρια : 

Ανατολικά : Ιδιωτική δασική έκταση 

Δυτικά : Ιδιωτική δασική έκταση και στη συνέχεια ρέμα 

Βόρεια : Ιδιωτική δασική έκταση και στη συνέχεια αγρός 
εκχερσωτή Αθανασίου Θεοδ. Καλογήρου 

Νότια : Ιδιωτική δασική έκταση 
Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Βόλος, 22 Οκτωβρίου 1984 

Ο Διευθυντής 
ΧΡ. ΒΑΒΙΤΣΑΣ 
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Αριθ. 6640 (6) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,050 στρεμμάτων στη θέση 
Πλάκα του Δήμου Λιτοχώρου του Νομού Πιερίας. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

2. Το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 

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/ 
1180/8.7.1980, β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Την 450/2.10.84 πρόταση του Δασονομείου Λιτο- 
χώρου περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο 
θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα της δασικής εκτάσεως που εκχερσώθηκε παρά¬ 
νομα τη δημόσια δασική έκταση, εμβαδού πενήντα (50) 

τετρ. μέτρων που βρίσκεται στη θέση Πλάκα, του Δήμου 
Λιτοχώρου, προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε, 
Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Α και έχει όρια : 

Ανατολικά : Δημόσια δασική έκταση 

Δυτικά: Ομοίως και αγροτεμάχιο Λέων. Κωνσταντό- 
πουλου 

Βόρεια : Δημόσια δασική έκταση 

Νότια : Ομοίως 

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

Η αναδάσωση μπορεί να επιτευχθεί φυσικώς, αφού γίνει 
περίφραξη της εκτάσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. . 

Κατερίνη, 10 Οκτωβρίου 1984 

Η Νομάρχης 
ΜΑΡίΓΑ ΑΙΡΣΕΝΗ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 6024 

Αριθ. 5501 (7) 

Κήρυξη αναδασωτέας δημόσιας βασικής έκτασης 70 στρεμ¬ 
μάτων στη θέση «Κρυονέρι» Κοινότητος Κρωβύλης 
Ν. Ροδόπης. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Έχοντας υπόψη : 

ί. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 117 παρ. 3 του Συντάγματος 

των Ελλήνων. 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 38 παρ. 1 και 41 παρ. 1 

του Ν. 998/79 «περί προστασίας δασών και δασικών εκ¬ 
τάσεων της Χώρας». 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80 σχετικές με το θέμα 
που ανωτέρω μνημονεύουμε. 

5. Την πρόταση τήξ Αιευθύνσεως Δασών Ροδόπης, ύ¬ 
στερα από σχετική αυτοψία αρμοδίου υπαλλήλου της για 
κήρυξη ως αναδασωτέου; της Δη μ, Δασ. Εκτάσεως που 
κάηκε κατά την πυρκαγιά της 1 Οκτωβρίου 1984, αποφα¬ 
σίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό την επαναδημιουργία 
της Δασικής βλάστησης φυσικώς, τη δημόσια δασική έκ¬ 
ταση εμβαδού εβδομήντα (70) στρεμμάτων που βρίσκεται 
στη θέση «Κρυονέρι» περιοχής Κοινότητος Κρωβύλης, προσ¬ 
διορίζεται από τα. στοιχεία 1,2.. .19,20,1 και έχει όρια: 

Ανατολικά : Δημόσια δασική έκταση 

Δυτικά : Δημόσια δασική έκταση 

Βόρεια : Αγροί και ημιονικός δρόμος 

Νότια : Αγροί 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κομοτηνή, 18 Οκηωίρίου 1984 

Ο Νομαρχών Διευθυντής 

ΕΤΘΤΜ. ΒΕΛΟΝΙΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


