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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

• · 

ΑΘΗΝΑ 
81 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1884 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 715 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΕΕΙΧ 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 151 στρεμμάτων, στη 
θέση Γιατάκια της Κοινότητος Λουτρού του Νομού 
Έβρου ... 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 890 στρεμμάτων, στη 
θέση «Παραμύθι Βρύσης» της Κοινότητος Πετρωτών 
του Νομού Έβρου... 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 16 στρεμμάτων, στη 
θέση Δρυμός της Κοινότητος Νίψας του Νομού Έβρου. 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 177 στρεμμάτων, στη 
θέση Παπά Λόφος της Κοινότητος Λουτρού του Νομού 
Έβρου .·. 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 194 στρεμμάτων, στη 
θέση Μύλος της Κοινότητος Λουτρού του Νομού Έβρου. 5 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 51 στρεμμάτων, στη 
θέση Παράγκα της Κοινότητος Πυλαίας τού Νομού 
Έβρου .. .. 6 

Κήρυξη ως αναδασωτέας, εκτάσεως 21 στρεμμάτων, στη 
θέση Ερείπια Αλίκης Δήμου Αλεξ/πόλεως τού Νομού 
Έβρου . 7 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΕΕΙΧ 

Αριθ. 2621 (1) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 151 στρεμμάτων, στη 
θέση Γιατάκια της Κοινότητος Λουτρού του Νομού 
Έβρου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΤ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «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, 
γ) του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 

3. Τις δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας : 
1 α) 160417/1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80, 

γ) 10582/539/13.2.76 και 
δ) 215696/1451/9.5.77. 

4. Την 5942/13.11.84 πρόταση του Δασαρχείου Αλεξ/; 
ο πόλεως και τη σύμφωνο γνώμη της Δ/νσεως Δασών Έβρου 

περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα 
εκτάσεως. 

5. Τη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δα¬ 
σών, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη φυσική αναγέν¬ 
νηση της δημόσιας δασικής έκτασης την καείσα έκταση 
των εκατόν πενήντα ενός (151) στρεμμάτων που βρίσκεται 
στη θέση Γιατάκια της Κοινότητος Λουτρού και προσδιο¬ 
ρίζεται από τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΑ όπως φαίνονται στο συνημ¬ 
μένο 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 : Αγροτικός Δρόμος. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αλεξανδρούπολη, 18 Δεκεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 
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Αριθ. 2704 (2) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 890 στρεμμάτων, στη 
θέση «Παραμύθι Βρύσης» της Κοινότητος Πετρωτών του 
Νομού Έβρου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

2· Τις^ διατάξεις του Ν. 998/1979 «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, 

γ) του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 

3. Τις δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας: 

α) 160417/1180/8.7.80 β) 182447/3049/24.9.80. 

γ) 10582/539/13.2.76 και 
δ) 215696/1451/9.5.77 

4. Την 4604/20.11.84 πρόταση του Δασαρχείου Διδ/χου 
και τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσεως Δασών Έβρου -περί 

κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα ε¬ 
κτάσεως. 

5. Τη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δα¬ 
σών, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη φυσική αναγέν¬ 
νηση της δημόσιας δασικής έκτασης την καείσα έκταση των 
οκτακόσιων ενενήντα (890) στρεμμάτων που βρίσκεται 
στη θέση «Παραμύθι Βρύσης» της Κοινότητος Πετρωτών 
και προσδιορίζεται κυκλικά με διακεκομένα όρια όπως φαί¬ 
νονται στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί ανα¬ 
πόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια: 

Ανατολικά : Ρέμα ανώνυμο. 

Δυτικά : Δασικός δρόμος. 

Βόρεια : Ρέμα ανώνυμο. 

Νότια : Ρέμα ανώνυμο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αλεξανδρούπολη, 18 Δεκεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΪΑΔΗΣ 
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Αριθ. 2618 (3) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 16 στρεμμάτων στη 
θέση Δρυμός της Κοινότητος Νίψας του Νομού Εβρου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «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, 
γ) του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 

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

γ) 10582/539/13.2.76 και 
δ) 215696/1451/9.5.77. 

4. Την 5937/13.11.84 πρόταση του Δασαρχείου Αλεξ/- 
πόλεως και τη σύμφωνο γνώμη .της Δ/νσεως Δασών Έβρου 
περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα 
εκτάσεως. 

5. Τη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δα¬ 

σών, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη φυσική αναγέν¬ 
νηση της Δημόσιας δασικής έκτασης την καείσα έκταση δέκα 
εξ (16) στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση Δρυμός της 
Κοινότητος Νίψας και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α Β 
Γ Δ Ε Ζ Η Θ Α όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμ¬ 
μα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως 
αυτής και έχει όρια: 

Ανατολικά : Δημόσια Δασική έκταση. 

Δυτικά : Δημόσια Δασική έκταση. 

Βόρεια : Αγροί 

Νότια : Αγροί. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αλεξανδρούπολη, 18 Δεκεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 
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Αριθ. 2620 (4) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 177 στρεμμάτων, στη 
θέση Παπά Λόφος της Κοινότητος Λουτρού του Νομού 
Έβρου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «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, 
γ) του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 

3. Τις δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας: 

α) 160417/1180/8.7.80 β) 182447/3049/24.9.80, 

γ) 10582/539/13.2.76 και 
δ) 215696/1451/9.5.77. 

4. Την 5940/13.11.84 πρόταση του Δασαρχείου Αλεξ/- 
πόλεως και τη σύμφωνο γνώμη της Δ/νσεως Δασών Έβρου 

περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα 
εκτάσεως. 

5. Τη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου 
Δασών, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη φυσική αναγέν¬ 
νηση της δημόσιας δασικής έκτασης την καείσα έκταση εκα¬ 
τόν εβδομήντα επτά (177) στρεμμάτων που βρίσκεται 
στη θέση Παπά Λόφος της Κοινότητος Λουτρου κα. προσ¬ 
διορίζεται από τα στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Ζ Α όπως φαίνονται 
στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπα¬ 

στο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια: 

Ανατολικά : Δημόσια Δασική έκταση. 

Δυτικά: Δημόσια δασική έκταση. 

Βόρεια : Δημόσια δασική έκταση. 

Νότια : Αγροτικός Δρόμος. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αλεξανδρούπολη, 18 Δεκεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΒΑΣΤΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΏΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 2624 
περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα 

* * _ εκτάσεων 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 194 στρεμμάτων, στη 
θέση Μύλος της Κοινότητος Λουτρού του Νομού Έβρου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «περί προστασίας 
των δασών και των δασικών εν γέτέι εκτάσεων της Χώρας» 

και συγκεκριμένα: 
α) του άρθρου 41 παρ. 1, 

5. Τη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δα¬ 

σών, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη φυσική αναγέν¬ 
νηση της δημόσιας δασικής έκτασης την καείσα έκταση 
των εκατόν ενενήντα τεσσάρων 194 στρεμμάτων που βρί¬ 
σκεται στη θέση Μύλος της Κοινότητος Λουτρού και προσ¬ 
διορίζεται από τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ και ΗΘΙΚΛΗ όπως 
φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια: 

Ανατολικά : Δημόσια δασική έκταση. 

Δυτικά : » » ” 

β) του άρθρου 38 παρ. 1, 

γ) του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος 

3. Τις δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας : 

α) 160417/1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80 

γ) 10582/539/13.2.76 και 

δ) 215696/1451/9.5.77 

4. Την 5938/13.11.84 πρόταση του Δασαρχείου Αλεξ/- 
πόλεως και τη σύμφωνο γνώμη της Δ/νσεως Δασών Έβρου 

Βόρεια : » » » 

Νότια: » » » 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αλεξανδρούπολη, 14 Δεκεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 
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Αριθ. 2622 (6) 

Κήρυξη ως αναδασωτέος εκτάσεως 51 στρεμμάτων, στη 
θέση Παράγκα της Κοινότητος Πυλαίας του Νομού Έβρου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

1* Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

Τις, διατάξεις του Ν. 998/1979 «περί προστασίας 
των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώ¬ 
ρας» και συγκεκριμένα: 
α) του άρθρου 41 παρ. 1, 
β) του άρθρου 38 παρ. 1, 

γ) του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 

3. Τις δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας : 

α) 160417/1180/8.7.80 β) 182447/3049/24.9.80 
γ) 10582/539/13.2.76 και 
δ) 215696/1451/9.5.77. 

Την 5939/13.11.84 πρόταση του Δασαρχείου Αλεξ/- 
πόλεως και τη σύμφωνο γνώμη της Δ/νσεως Δασών Έβρου 
περί κηρυξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θειια 
εκτασεως. 

5-^Τη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου 
Δασών, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη φυσική αναγέν- 
νηση της Δημόσιας δασικής έκτασης την καείσα έκταση πε¬ 
νήντα ενός (51) στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση Πα- 
ραγκα της Κοινότητος Πυλαίας και προσδιορίζεται από τα 
στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΑ όπως φαίνονται στο συνημμένο 
διαγραμμα, το , οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
αποφάσεως αυτής και έχει όρια: 

Ανατολικά : Δημόσια δασική έκταση. 

Δυτικά : » » » 

Βόρεια : Αγροί 

Νότια : Δημόσια δασική έκταση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αλεξανδρούπολη, 18 Δεκεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΒΑΣΤΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 
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Αριθ. 2623 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 21 στρεμμάτων, στη 
θέση Ερείπια Αλίκης Δήμου Αλεξ/πόλεως του Νομού 

Έβρου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 

' -Έχοντας υπόψη : 

1. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 990/1979 «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, 

γ) του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 

3. Τις δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας : 
α)“ 160417/1180/8.7.80 β) 182447/3049/24.9.80, 

γ) 10582/539/13.2.76 και 

8) 215696/1451/9.5.77., 

4. Την 5936/13.11.84 ποόταση του Δασαρχείου Αλεξ/- 
πδλεως και τη σύμφωνο γνώμη της Δ/νσεώς Δασών Έβρου 

περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα 

εκτάσεως. 

5. Τη γνωμοδότηση του- Νομαρχιακού Συμβουλίου Δα¬ 

σών, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό τη φυσική αναγέν¬ 
νηση της δημόσιας δασικής έκτασης την καείσα έκταση 
είκοσι ενός (21) στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση 
Ερείπια Αλίκης του Δήμου Αλεξ/πόλεως και προσδιορί¬ 
ζεται από τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ όπως φαίνονται στο 
συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της αποφάσεως αύτης και έχει όρια: 

Ανατολικά : Δασόδρομος 

Δυτικά : Δημόσια δασική έκταση. 

Βόρεια : » ” ” 

Νότια : Αγροί - 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αλεξανδρούπολη, 18 Δεκεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 
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