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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
τος. 

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

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕ ΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (0,470) στρεμμάτων, στη 
θέση «Ανανιάς» περιφέρειας Δήμου Σκοπέλου, Ν. Μα¬ 
γνησίας .. 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (33,80) στρεμμάτων, στη 
θέση «Μουρίκη» περιφέρειας Κοινότητας ΓΙτελέου, Ν. 
Μαγνησίας . 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (40,00 ) στρεμμάτων, στη 
θέση «Μπογάζι» περιοχής Κοινότητας Φυλάκης, Ν. 
Μαγνησίας . 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (836) στρεμμάτων, στη 
θέση Βαλαώρα περιοχής Δήμου Αλμυρού, οικισμού 
Μαυρολόφου, Ν. Μαγνησίας . 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (30,00) στρεμμάτων, στη 
θέση «Καραντζάνταλη, περιοχή Δήμου Δήμου Αλμυρού, 
Ν. Μαγνησίας 7. 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (10,00) στρεμμάτων, στη 
θέση «Μπακλαλί» περιφέρειας Κοινότητας Πλατάνου, 
Ν. Μαγνησίας.. 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (321) στρεμμάτων, στη 
θέση «Μπακλαλί» περιφέρειας Κοινοτήτων Πλατάνου- 
Κωφών, Ν. Μαγνησίας . 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 2349 , (1) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (0,470) στρεμμάτων, στη 
θέση «Ανανιάς» περιφέρειας Δήμου Σκοπέλου, Ν. Μαγνη¬ 
σίας, 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

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

5. Την 2197/23.10.1984 αναφορά του Δασαρχείου Σκο¬ 
πέλου με την οποία προτείνεται η κήρυξη της αναφερόμενης 
στο θέμα εκτάσεως που εκχερσώθηκε παράνομα, ως αναδα¬ 
σωτέας. 

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

; αποφάσεις κηρύξεως των εκτάσεων ως αναδασωτέων, απο- 
1 φασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
5 χαρακτήρα της ως δασικής έκτασης και την αποκατάσταση 

με φυσική αναγέννηση της έκτασης που εκχερσώθηκε την 
«διακατεχόμενη έκταση, εμβαδού τετρακοσίων εβδομήντα 

η τετραγωνικών μέτρων (0,470 στρεμ.), που βρίσκεται στη 
θέση ((.Δνανιάς» περιοχής Δήμου Σκοπέλου, Ν. Μαγνησίας, 
και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Α, 
και έχει όρια : 

Ανατολικά : Δάσος διακατεχόμενο. 
Δυτικά : » » 
Βόρεια : » » 
Νότια : » και ελαιώνας εκχερσωτού Χρήστου 

Κοσμά. 
Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Βόλος, 30 Νοεμβρίου 1984 

Με Εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής 

ΧΡ. ΒΑΒΙΤΣΑΣ 



6098 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΏΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

/ ^ Ρ Α Α4 Α /) ΠΑΡΑ Λ> Ο Μ ^ 

^ΤΛ^ΗΙ >\ Γ)0 ΤΟΑ; >γΡΗΣ-ΤΟ/ Κ=οΣ·^Ι4* €> ^3Ε ^ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 0009 

Αριθ.2578 <2) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (33,80) στρεμμάτων, στη 
θέση «Μουρίκη» περιφέρειας Κοινότητας Πτελέου, Ν. 

Μαγνησίας. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

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

3. Τις διατάξεις του Ν. 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 2901/21.11.1984 αναφορά του Δασαρχείου Αλμυ¬ 
ρού, με την οποία προτείνεται η κήρυξη της αναφερόμενης 
στο θέμα εκτάσεως που κάηκε, ως αναδασωτέας. 

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

αποφάσεις κηρύξεως των εκτάσεων ως αναδασωτέων, απο¬ 

φασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπο την διατηρηση του 
γαρακτηρα της ως δασικής έκτασης και την αποκατάσταση 
με φυσική αναγέννηση της βλάστησης που κάηκε την συνι- 
διόκτητη έκταση, εμβαδού τριάντα τριών στρεμμάτων και 
ογδόντα τετρ. μέτρων (33,80 στρεμ.) που βρίσκεται στη θέση 
«Μουρίκη», περιοχής Κοινότητας Πτελέου (οικισμού .Γα- 
βριάνης), Ν; Μαγνησίας και προσδιορίζεται από τα στοιχεία 
Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Λ και έχει όρια : 

Ανατολικά: Μη καείσα συνιδιόκτητη δασική έκταση. 
Δυτικά : Μη καείσα συνιδιόκτητη δασική έκταση. 
Βόρεια : Μη καείσα συνιδιόκτητη δασική έκταση. 
Νότια : Μη καείσα συνιδιόκτητη δασική έκταση και αγρό 

Ξηροκώστα. 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Βόλος, 3 Δεκεμβρίου 1984 

Με Εντολή Νομάρχη 

Ο Διευθυντής 
ΧΡ. ΒΛΒΓΓΣΛΣ 



Αριθ. 2582 
(3) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (40,00) στρεμμάτων, στη 
θέση «Μπογάζι» περιοχής Κοινότητας Φυλακής, 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- 

3., Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «περί προστασίας των 
οασων κλπ.», και ειδικότερα ; 

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

,, £· Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας: α) 160417/ 
Η80Ι8.7Λ980, β) 182447/3049/24.9.1980. ' 

, * ^ϊν 2900/21.11.1984 αναφορά του Δασαρχείου Αλμυ- 
ρου, με την οποία προτείνεται η κήρυξη της αναφερόμενης 
στο θέμα «τάσης που αποτεφρώθηκε, ως αναδασωτέας. 

. Την Δ. 6451/1982 απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας, 
με την οποία μας ανάθεσε 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 
με φυσική αναγέννηση της βλάστησης που κάηκε την δημό¬ 
σια έκταση, εμβαδού σαράντα στρεμμάτων (40) που βρίσκε- 
ται στη θέση «Μπογάζι» περιφέρειας Κοινότητας Φυλάκης, 

λ τ^ΙΧ]ηΤ1ας’ και πΡ°σδιο?£ζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ, 
Δ,η,Δ,Ε,Α, και έχει όρια : 

Ανατολικά : Δημόσια δασική έκταση. 
Δυτικά : » » „ 

Βόρεια : Γεωργικές καλλιέργειες. 

Νοτιά : Δημόσια δασική έκταση καείσα κατά το 
1980 και κηρυχθείσα αναδασωτέα. 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με Εντολή Νομάρχη 

Βόλος, 3 Δεκεμβρίου 1984 1 

Ο Διευθυντής 
ΧΡ. ΒΑΒΓΓΣΑΣ 
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Αριθ. 2583 (4) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (836) στρεμμάτων, στη 
θέση «Βαλαώρα» περιοχής Δήμου Αλμυρού, οικισμού 
Μαυρόλοφου, Ν. Μαγνησίας. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

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

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 απερί 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 2917/23.11.1984 αναφορά του Δασαρχείου Αλμυ¬ 
ρού με την οποία προτείνεται η κήρυξη της αναφερόμενης 
στο θέμα εκτασεως που αποτεφρώθηκε ως αναδασωτέας. 

6. Την Δ. 6451/1982 απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας, 
με την οποία μαε ανάθεσε την εξουσία να υπογράφουμε τι: 

αποφάσεις κηρυξεως 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 κάηκε την δημό¬ 
σια έκταση, εμβαδού οκτακόσιων τριάντα έξι στρεμμάτων 
(836) που βρίσκεται στη θέση «Βαλαώρας» περιφέρειας 
Δήμου Αλμυρού, Ν. Μαγνησίας, και προσδιορίζεται από τα 
στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Α, και έχει όρια : 

Ανατολικά : Γεωργοδενδροκομικές καλλιέργειες. 
Δυτικά : Δασική έκταση. 
Βόρεια : Δασική έκταση και γεωργοδενδροκομικές καλ¬ 

λιέργειες. 
Νότια : Δασική έκταση. 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Βόλος, 3 Δεκεμβρίου 1984 

Με Εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντή: 

ΧΡ. ΒΛΒΙΤΣΛΣ 
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Αριθ. 2584 (5) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (30,00) στρεμμάτων, στη 
θέση «Καραντζάνταλη» περιοχή Δήμου Αλμυρού, 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 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 2916/23.11.1984 αναφορά του Δασαρχείου Αλμυ¬ 
ρού, με την οποία προτείνεται η κήρυξη της αναφερόμενης 
στο θέμα εκτάσεως που κάηκε, ως αναδασωτέας. 

6. Την Δ. 6451/1982 απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας, με 
την οποία μας ανάθεσε την εξουσία να υπογράφουμε τις απο¬ 

φάσεις κηρύξεως των εκτάσεων ως αναδασωτέων, αποφασί¬ 
ζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα της ως δασικής έκτασης με την αποκατάσταση 
με φυσική αναγέννηση της βλάστησης που αποτεφρώθηκε 
την διακατεχόμενη έκταση, εμβαδού τριάντα στρεμ. (30 
στρεμμάτων), που βρίσκεται στη θέση Καραντζάνταλη, πε¬ 
ριοχής Δήμου Αλμυρού, προσδιορίζεται από τα στοιχεία 
Α Β Γ Δ Α και έχει όρια : 

Ανατολικά : Αντιπυρικό δρόμο. 

Δυτικά : Διακατεχόμενη δασική έκταση Αλμυρού. 

Βόρεια : Διακατεχόμενη δασική έκταση Αλμυρού. 

Νότια : Διακατεχόμενη δασική έκταση Αλμυρού, όπως 
φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπό¬ 
σπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Βόλος 3 Δεκεμβρίου 1984 

Με εντολή Νομάρχη 

Ο Διευθυντής Δασών 
ΧΡ. ΒΑΒΙΤΣΑΣ 
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Αριθ. 2550 (6) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 10,00 στρεμμάτων, στη 
θέση Μπακλαλί, περιφέρειας Κοινότητας Πλατάνου. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΓ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

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.λπ» και ειδικότερα : α) του άρθρου 41 παρ. 1, β) 
του άρθρου 38 παρ. 1 

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

5. Την 2867/16.11.84 αναφορά Δασάρχη Αλμυρού, με 
την οποία προτείνεται η κήρυξη της αναφερόμενης στο θέμα 
εκτασεως που αποτεφρώθηκε ως αναδασωτέας. 

6. Την Δ. 6451/1982 απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας, 
με την οποία μας αναθεσε την εξουσία να υποψράφουμε τις 
αποφάσεις κηρυξεως 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 έκτασης που αποτεφρώθηκε την 
διακατεχόμενη έκταση, εμβαδού δέκα στρέμματα (10 
στρεμμάτων), που βρίσκεται στη θέση Μπακλαλί, προσδιο¬ 
ρίζεται από τα στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Ζ Λ και έχει όρια : 

Ανατολικά : Καλλιεργούμενους αγρούς Αφών Καλλέ και 
διακατεχ. δασική έκταση Μπακλαλί. 

Δυτικά: Καλλιεργούμενους αγρούς Αφών Καλλέ και 
διακατεχόμενη δασική έκταση Μπακλαλί. 

Βόρεια : Διακατεχόμενη δασική έκταση Μπακλαλί. 

Νότια : Διακατεχόμενη δασική έκταση Μπακλαλί, όπως 
φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπό¬ 
σπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Βόλος, 30 Νοεμβρίου 1984 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής Δασών 
ΧΡ. ΒΑΒΙΤΣΑΣ 




