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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (1,947) στρεμμάτων στη 
θέση «Άγιος Γεώργιος» περιφέρειας Δήμου Μάνδρας 
Νομού Αττικής . 1 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 3,000 στρεμμάτων στη θέση 
Γουλάς της Κοινότητας Άσπρων Σπιτιών, του Νομού 
Ηλείας ... 2 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 46,000 στρεμμάτων, στη 
θέση Αντίλαλος της Κοινότητας Γερακίου του Νο¬ 
μού Ηλείας. 3 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 2,729 στρεμμάτων στη 
θέση «Παλιάρα» περιφέρειας Κοινότητας Μουσιωτί- 
τσας .   4 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 760 στρεμμάτων στη θέση 
Βρυσούλα - Κοπά περιφέρειας Κοινότητας Καλλιθέας 
Νομού Λακωνίας . 5 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης έκτασης 15 στρεμμάτων 
στη θέση Στουμπίστρα περιφέρειας Κοινότητας Καρύων 
Νομού Λακωνίας. 6 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 120 στρεμμάτων στη θέση 
Άγιος Γεώργιος - Μαδερή περιφέρειας Κοινότητας 
Κοσμά Νομού Αρκαδίας. 7 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Α'ριθ; 1514 (1) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (1,947) στρεμμάτων στη 
θέση «Άγιος Γεώργιος» περιφέρειας Δήμου Μάνδρας 
Νομού Αττικής. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΤΤ.. ΑΤΤΙΚΗΣ 
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 κ.λπ» και ειδικότερα: α) του άρθρου 41, β) του άρ¬ 
θρου 38. , 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8.7.80 και β) 182447/3049/24.9.80 την 3375/8.10. 
1984 πρόταση του Δασαρχείου Αιγάλεω και την σχετική 
έκθεση αυτοψίας από τις οποίες προκύπτει, ότι η δασική 
βλάστηση που καταστράφηκε από παράνομη εκχέρσωση 
που έκανε ο Νικόλαος Χουζούρης, κάτοικος Ασπροπύργου, 
αποφασίζουμε : 

Κηρύσσεται αναδασωτέα με σκοπό τη διατήρηση του χα¬ 
ρακτήρα του δάσους, ώστε ν αποκλεισθεί η διάθεσή του για 
άλλο προορισμό ιδιωτική δασική έκταση χιλίων εννιακοσίων 
σαράντα εφτά (1.947) στρεμ., που βρίσκεται στη θέση «Α¬ 
γιος Γεώργιος» περιφέρειας Δήμου Μάνδρας και προσδιο¬ 
ρίζεται από τα στοιχεία και έχει όρια : 

Ανατολικά : Δ.Α.Δ. Ρουμελιώτη. 

Δυτικά : Δάσος 

Βόρεια : Δάσος 

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

Η καταστραφέίσα δασική βλάστηση θ αποκατασταθεί 
με φυσική αναγέννηση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αιγάλεω, 24 Οκτωβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΘΑΝ. Δ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ; 
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Αριθ. 3225 (2) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 3,000 στρεμμάτων, στη θέση 
Γουλάς της Κοινότητας Ασπρών Σπιτιών του Νοαού 
Ηλείας. ^ 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 

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

4· Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8.7.80, β) 182417/3049/24.9.80, γ) 141823/24.2.83. 

5. Την 7128/6.11.84, πρόταση του Δασαρχείου Πύργου, 
για κήρυξη της δασεκτάσεως που αναφέρεται στο θέμα, ως 
αναδασωτέας, διότι η δασική βλάστηση που την κάλυπτε 
καταστραφηκε με πυρκαγιά και επιβάλλεται η, εκ νέου δά- 
σωση της, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουργία 
με φυσική αναγέννηση, της δασικής βλαστήσεως που κατα- 
στραφηκε από πυρκαγιά την δημόσια δασική έκταση, εμ- 
βαδου (3,000) τριών στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση 
I ουλας της Κοινότητας Άσπρων Σπιτιών. 

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ,Α και 
έχει όρια : 

Ανατολικά : Αγρούς Αντων. X. Λουμιώτη και Μαρ. 
Χας Γ. Ματσούκα. 

Δυτικά : ΐδραύλακα και πέραν αυτού ποτιστικό αγρό Χρ. 
Λουμιώτη. 
Βόρεια : Δημόσιο δάσος αειφύλλων (Γάβροι) και αγρό 

Αντ. X. Λουμιώτη. 

Νότια Αγρό Κων/νου Βαρουξή, όπως φαίνεται στο συν* 
νημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πύργος, 15 Νοεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ι 
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Αριθ. 3247 (3) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 46,000 στρεμμάτων, στη θέση 
Αντίλαλος της Κοινότητας Γερακίου του Νομού Ηλείας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

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

3. Τις διατάξεις του Νόμου 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 Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8.7.80, β) 182417/3049/24.9.80, γ) 141823/242.83. 

5. Την 4055/7.11.84 πρόταση του Δασαρχείου Αμαλιά- 
δας για κήρυξη, της δασεκτάσεως που αναφέρεται στο, θέμα, 
ως αναδασωτέας, διότι η δασική βλάστηση που την κάλυπτε 
καταστράφηκε με πυρκαγιά και επιβάλλεται η, εκ νέου, δά- 

σωσή της, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουργία 
με φυσική αναγέννηση, της δασικής βλαστήσεως που κατα- 
στράφηκτ από την πυρκαγιά 17.10.84 τη δημόσια δασική 
έκταση, ίμβαδού (46) σαράντα έξι στρεμμάτων, που βρί¬ 
σκεται στη θέση Αντίλαλος της Κοινότητας Γερακίου. 

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α - Β - Γ (τμήματα 3) 

και έχει όρια : 

Τμήματα Α και Β 

Ανατολικά : Γύρωθεν Δημόσιο πευκοδάσος 
Δυτικά : Γύρωθεν Δημόσιο πευκοδάσος 
Βόρεια : Γύρωθεν Δημόσιο πευκοδάσος 
Νότια : Γύρωθεν Δημόσιο πευκοδάσος 

Τμήμα Γ'. 

Ανατολικά : Δημόσιο πευκοδάσος και ελαιοστάσιο Λάμ- 

πη Τσίπηρα. 
Δυτικά: Δημόσιο πευκοδάσος και ελαιοστάσιο Διον. 

Πουρνάρα. 

Βόρεια: Δημόσιο πευκοδάσος και αγροτικός δρόμος 
Γεράκι - Ανάληψη. 

Νότια : Επαρχιακός δρόμος Γεράκι - Περιστέρι και Ε- 
λαιοστάσια Αλ. Αστερή, όπως φαίνεται στο συνημμένο διά¬ 
γραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης 

αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πύργος, 15 Νοεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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Αριθ. 1427 (4) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 2,729 στρεμμάτων στη θέση 
«Παλιάρα» περιφέρειας Κοινότητας Μουσιωτίτσας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

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

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 Υπουργείου Γεωργίας : α) 160.417/ 
1180/8.7.80, β) 182.447/3049/24.9.80. 

5. Την με αριθμό 3564/25.5.1984 πρόταση του Δασαρ¬ 
χείου Ιωαννίνων, με την οποία προτείνει την στο θέμα ανα¬ 
γραφόμενη έκταση να κηρυχθεί αναδασωτέα, γιατί αποψι- 
λώΟηκε παράνομα, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό να επανέλθει στην 
προτέρα της κατάσταση με φυσική αναγέννηση, τη δη¬ 
μόσια δασική έκταση, εμβαδού δύο στρέμματα και επτακόσια 
είκοσι εννέα τετρ. μέτρα (2,729), που βρίσκεται στη θέση 
«Παλιάρα» περιφ. Κοινότητας Μουσιωτίτσας. 

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ 
Η - Α και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με δημόσιο (εποικιστικό) δάσος Μουσιω- 
τίτσας. 
Δυτικά :Ομοίως. 

Βόρεια : Ομοίως. 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ιωάννινα, 12 Νοεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΒΑΣ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΤΛΑΣ 
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Αριθ. 2213 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 760 στριμμάτων στη θέση 
Βρυσούλα - Κοπά περιφέρειας Κοινότητας Καλλιθέας 
Νομού Λακωνίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1* διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 

2. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

^·( 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. 

^«λ,Ι^ο^ταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. 

ο/5λΤην„π,ρ6τ^,τ0υ ΔασαΡΧ£ίου Σπάρτης αριθ. 5896/ 
24 Οκτωβρίου 1984, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάσταση 
της δασικής βλάστησης των ειδών Χαλεπίου Πεύκης, κου- 

η ,φΐλΐΛο^ που κ*τ«στράφηκε από πυρκαίά στις 
12 Οκτωβρίου 1984, την δημόσια δασική έκταση, εμβαδού 

επτακοσίων εξήντα (760) στρεμμάτων κατηγορίας παρ. 1 
άρθρου 3 Ν. 998/79, που βρίσκεται στη θέση Βρυσούλα 
Κόπα περιφέρειας Κοινότητας Καλλιθέας. 

Προσδιορίζεται στο Χάρτη με κλίμακα : 1 :50.000 και 
έχει όρια : 

Ανατολικά : Δημόσια δασική έκταση 
Δυτικά : Δημόσια δασική έκταση 
Βόρεια : Δημόσια δασική έκταση 
Νότια : Δημόσια δασική έκταση και αγρό, όπως φαί¬ 

νεται 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 να δημοσιευ- 
θεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 2) Να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Σπάρτη, 1 Νοεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΑΛΑΝΟΣ 
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Αριθ. 2214 (6) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 15 στρεμμάτων στη θέση 
Στουμπίστρα περιφέρειας Κοινότητας Καρύων Νομού 
Λακωνίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

•Έχοντας υπόψη : 

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

2. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

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

5. Την πρόταση του Δασαρχείου Σπάρτης αριθ. 5898/ 
24.10.1984, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάσταση 
της δασικής βλάστησης του είδους πουρναριού που κατα¬ 
στράφηκε από πυρκαϊά στις 26 Σ/βρίου έτους 1984, τη δη¬ 

μόσια δασική έκταση, εμβαδού δέκα πέντε (15) στρεμμάτων 
κατηγορίας παρ. 2 άρθρου 3 Ν. 998/79, που βρίσκεται στη 
θέση Στουμπίστρα περιφέρειας Κοινότητας Καρυών. 

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε,Ζ.Α. και 
έχει όρια : 

Ανατολικά : Παλαιό αγρό και Δημόσια δασική έκταση 
Δυτικά : Δημόσια δασική έκταση 
Βόρεια : Δημόσια δασική έκταση 
Νότια :Αγρούς, 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, 1 Νοεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΑΛΑΝΟΣ 
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(7) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 120 στρεμμάτων στη θέση 
«Αγιος Γεώργιος - Μαδερή, περιφέρειας Κοινότητας Κο¬ 
σμά Νο'μού Αρκαδίας». 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάζεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 

2. Τις διατάζεις για διοικητική αποκέντρωση. 

3. Τις διατάζεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των 
δασών κ.λπ» και ειδικότερα : α) του άρθρου 41 παρ. 1 Β1 
του άρθρου 38 παρ. 1. ’ 

160417' 

245ΐ·θ?ά:ΡΧΐ^Γ“6ΐ°” αρΐθ· 5900/ 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάσταση 
της δασικής βλάστησης των ειδών ελάτης που καταστράφηκε 

από πυρκαγιά στις 17 Σεπτεμβρίου έτους 1934, τη δημόσια 
δασική έκταση, εμβαδού εκατόν είκοσι (120) στρεμμάτων 
κατηγορίας παρ. 1 άρθρου 3 Ν. 933/79, που βρίσκεται στη 
£«ση περιφέρειας Κοινότητας (Κοσμά, ·Ν„ Αρκαϊίας 

Προσδιορίζεται στο χάρτη με Κλίμακα 1 :50.000 και 
έχει όρια : 

Ανατολικά : Δημόσιο δάσος και παλιά χωράφια. 
Δυτικά : Δημόσιο δάσος και παλιά χωράφια. 
Βόρεια : Δημόσιο δάσος. 

Νότια : Δημόσιο δάσος και δασικό δρόμο, όπως φαί¬ 
νεται 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, 1 Νοεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΑΛΑΝΟΣ 


