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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 2,750 στρεμμάτων, 
στη θέση «Ανάσκελο» ή «Τάπια» της Κοινότητος Ξη¬ 
ροπηγάδου του Νομού Αρκαδίας.1 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 90 στρεμμάτων, στη 
θέση «Μίγκρη-Κουτρουφέΐκατης Κοινότητος Καστρίου 
Κουτρούφων του Νομού Αρκαδίας.2 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 1,325 στρεμμάτων, 
στη θέση Καμίνια της Κοινότητος Ξηροπηγάδου του Νο¬ 
μού Αρκαδίας. . 3 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 4,300 στρεμμάτων, στη 
θέση Τραγάνι της Κοινότητας Γερακίου του Νομού 
Ηλείας. .\..\. 4 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,600 στρεμμάτων, στη 
θέση Γρασιδιές του Δήμου Ζαχάρως του Νομού Ηλείας. 

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης 0,800 στρεμμάτων, στη 
θέση Ρουκούλες Χωριό της Κοινότητας Στομίου του 
Νομού Ηλείας. . 

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης 0,400 στρεμμάτων, στη 
θέση Ρουκούλες Χωριό της Κοινότητας Στομίου του Νο¬ 
μού Ηλείας. . 
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ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΖ 

Αριθ. 689 (1) 

Κήρυξή ως αναδασωτέας εκτάσεως 2,750 στρεμμάτων, στη 
«ση «Ανάσκελο» ή «Τάπια» της Κοινότητος Ξηροπη- 

του Νομού Αρκαδίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 24 και 117 του Συντάγμα¬ 
τος της Χώρας. 

3. 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. Ι,β) του άρθρου 38 
παρ. 1. 

4. Τις διαταγές του Τπουργείου Γεωργίας: α) 160417/ 
1180/1980, β) 182447/3049/1980. 

5. Την 596/1-4-1983 πρόταση του Δασαρχείου Κυνου- 
ρίας περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο 
θέμα εκτάσεως. 

6. Το γεγονός ότι η πιο πάνω έκταση, επιχωματώθηκε 
κατά το χρονικό διάστημα από Σεπτεμβρίου 1975 μέχρι 
31-12-1979 στο μεγαλύτερο μέρος της και κατά το μήνα 
Ιούλιο 1981 σε μικρό τμήμα της, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάσταση 
της δασικής βλαστήσεως και τη διατήρηση του δασικού χα¬ 
ρακτήρα της εκτάσεως την δημόσια δασική έκταση των δύο 
στρεμμάτων και επτακοσίων πενήντα τ.μ. (2,750) που βρί¬ 
σκεται στη θέση «Ανάσκελο» ή «Τάπια» της Κοινότητος 
Ξηροπηγάδου του Νομού Αρκαδίας και προσδιορίζεται από 
τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α όπως φαίνονται στο 
συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέ¬ 
ρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια : 

Ανατολικά : Δημόσια δασική έκταση. 

Δυτικά : Δημόσια δασική έκταση και επαρχιακός δρόμος 
Άργους-Λεωνιδίου. 

Βόρεια : Δημόσια δασική έκταση. 

Νότια : Δημόσια δασική έκταση και επαρχιακός δρόμος 
Άργους-Λεωνιδίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Τρίπολη, 8 Απριλίου 1983 

Ο Νομάρχης 

ΘΩΜΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 

I 





ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 679 (2) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 90 στρεμμάτων, στη θέση 
«Μίγκρη-Κουτρουφέΐκα» της Κοινότητας Καστρίου-Κου- 
τρούφων του Νομού Αρκαδίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

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

τος της Χώρας. 

3., Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Τιάρας» και 
συγκεκριμένα : α) του άρθρου 41 παρ. Ι,β) του άρθρου 38 
παρ. Ι,γ) του άρθρου 34 παρ. 4. 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας: α) 160417/ 
1180/1980, β) 182447/3049/1980. ' 

5· Την 614/4-4-1983 πρόταση του Δασαρχείου Κυνου- 
ρίας περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο 
θέμα εκτάσεως. 

6. Το γεγονός ότι η πιο πάνω έκταση καταστράφηκε από 
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πυρκαγιά, που έγινε στις 29-3-1983, αποφασίζουμε : 
Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάσταση 

της δασικής βλαστήσεως και τη διατήρηση του χαρακτήρα 
της εκτάσεως την δημόσια δασική έκταση των ενενήντα 
(90) στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση Μίγκρη-Κου- 
τρουφέΐκα της Κοινότητος Καστρίου-Κουτρούφων του Νο- 
μου Αρκαδίας και προσδιορίζεται από τα στοιχεία 1,2,3,4, 
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1, όπως φαίνονται στο συνημ¬ 
μένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
αποφάσεως αυτής και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με αγροτική έκταση, αποτεφρωθείσα και μη 
Δυτικά: Με αγροτική έκταση, αποτεφρωθείσα και μη 
Βόρεια : Ομοίως ως άνω. 
Νότια : Ομοίως ως άνω. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. , 

Τρίπολη, 8 Απριλίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΘΩΜΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 

£411*1** ΛΗΜοε^ΤΜ- 

ΑΑΑΑΑΪΑ* 
ΛΑΚΑΑΥίΙΟ ΤΫ*ΐφϊ*1 

(Αγ·ηϊ{1 £71* · 
(Χβ^^ανη ν. Μοί/^ΐη Λριαίίαι) 

λοο ·μο Υόρη / 
Πίριοτη* Κσεγρΐον - ΚουΤ£ονγ*Φ*_. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ3Σ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 688 από 1,3.1983 έως 23.3.1983, αποφασίζουμε : 

Αρκαοΐας. ματος και τριακοσιων είκοσι πέντε (1,325) τ.μ· που βρ[. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ σχεται στη θέση Καμίνια της Κοινότητας Ξηροπηγάδου τον 
. ,, Νομού Αρκαδίας και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α- Β- 

Εχοντας υπόψη : Γ-Δ-Ε- Ζ- Η- Θ-1- Κ- Λ-Μ-Α όπως φαίνονται στο συνημ. 

1. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. μένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 24 και 117 του Συντάγματος “"?**“?* ™ /Κ* . , 
της Χώρας Ανατολικά: Με εΛαιαγρό Κων/νου Λεμπέση και Δημόσια 

. 3, Τκ του Ν. β98/1979«^ρ[ π*»™** ρ<ον ^ _, ν. 
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 δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας: 
α) 160417/1180/1980 
β) 182447/3049/1980. 
5. Την 568/1.4.83 πρόταση του Δασαρχείου Κυνουρίας 

περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα εκ- 
τάσεως. 

6. Το γεγονός ότι η πιό πάνω έκταση αποψιλώθηκε παρά¬ 
νομα με σκοπό την κατάληψή της κατά το χρονικό διάστημα 

Δυτικά : Με δημόσιά δασική έκταση, ελαιαγρό Χρ. Κα- 
ραματζάνη, ελαιαγρό Κ. Λεμπέση και περίφραξη Κ. Κοσμά. 

Βόρεια : Με ελαιαγρό Χρ. Καραματζάνη, ελαιαγρό Κ 
Λεμπέση, περίφραξη Κ. Κοσμά και ελαιαγρό Κ. Λεμπέση. 

Νότια : Με δημόσια δασική έκταση και ελαιαγρό Κ. Λεμ¬ 
πέση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

Τρίπολη, 8 Απριλίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΘΩΜΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 

ξίΜΡΙΛΜ—ϊΓΑτι* 
ΗΟΜΑΗιΑ ΑΑϊΛΛ/4*. 
ΔΛίΛ ΠΠΟ ϊυλτ ·Υ<Τ4ι 

4· ( Λ**/*ΐι στ»» .^ββΙ^Λ 
Μ. #0^Ο(.)%γ ιΓ/θΙ) 

_ΑΠθΜΠΛ*ΗΛ· 
Οζβίρτ-η ηεριοα*/* Ξ-*ρ·η·^/ο ί"ον-Κννοι/σι'αε 

: 1: ΐο.οοο 

0 "ΚορΙγ/αΛ 



6159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 1013 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 4,300 στρεμμάτων, στη θέ¬ 
ση Τραγάνι της Κοινότητας Γερακίου του Νομού Η¬ 
λείας. 

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.λ.π.» και ειδικότερα : 
α) του άρθρου 41 παρ. 1, β) του άρθρου 38 παρ. 1. 
4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : 

14ί8Μρ4.27ωί8°/8'7'80' Ρ) 182447/3049/Μ·9·80. ϊ) 
5. Την 610/25.2.83 πρόταση του Δασαρχείου Αμαλιάδας 

για κήρυξη της δασεκτάσεως που αναφέρεται στο θέμα, ως 
αναδασωτέας, διότι η δασική βλάστηση που την κάλυπτε 
καταστράφηκε με εκχέρσωση, και επιβάλλεται η, εκ νέου, 
δάσωσή της, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουργία, 
μς φυσική αναγέννηση, της δασικής βλαστήσεως που κατα¬ 
στράφηκε από την εκχέρσωση που έκανε ο Κίμωνας Χρ. 

Κατσαντώνης, κάτοικος Γερακίου, την δημόσια δασική έκ¬ 
ταση, εμβαδού (4,300) τεσσάρων στρεμ. και 300 Μ2 που 
βρίσκεται στη θέση Τραγάνι της Κοινότητας Γερακίου και 
αποτελείται από δύο τμήματα Α Κ' Β. Προσδιορίζεται από 
τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η. θ, I, Κ, Α και α, β, γ, δ, 
δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, α και έχει όρια : 

Τμήμα Α\ 

Ανατολικά : Λωρίδα δάσους και εκείθεν βράχος 
Δυτικά : Αγροτικός δρόμος κ' δάσος πεύκης 
Βόρεια : Δημόσιο πευκοδάσος και αγροτικός δρόμος. 
Νότια : Πρόχειρο ποιμνιοστάσιο και δάσος πεύκης 

Τμήμα Β'. 

Ανατολικά : Λωρίδα δάσους - Βράχος και αγρός εκχερσω- 
τού. 
Δυτικά : Δημόσιο πευκοδάσος 
Βόρεια : Αγρός ιδίου εκχερσωτού 
Νότια : Δημόσιο πευκοδάσος. 'Οπως φαίνεται στο συνημ¬ 

μένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της από¬ 
φασης αυτής. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεΐ στην Εφημερίδα της Κυ- 

βερνήσεως. 

Πύργος, 29 Μαρτίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ 

ΑΤΤΟΛ1ΤΑΛΑ4Λ ·*ΑΡΓογ 
V*!***··*< ΪΦηΪΓΛΤ /**«*/+* 

ΚΑΙΑ4ΛΑΛ .· Ι.'ΪΑ ΜΟ 

I Λ»·4ρ»«Τ 
Τοπα*.ινβΛ λαιλπ 

***** η ΛιιιΜ*Α*-{-ηι. Λ—4»«, 
—--- «»»»>^ί <Ι»<»^ >Γ»ινι« 7*τ .Ιον- 

*!*£&>*.. 
/__. . +Τ******/. (μΙΛ* :Α,ι*·/ιι»ΐι 

η /,’< τβ*ψ*τ* α'·**! *') ι 
***** 

, Ο /V ΑΟΑΪΗητί 
***τ1*Ρΐ£ ·* - ΚΊτΤΤ/Ι ►» ^ 

«■* ■>+· * >«.*<*■»«· ·ι Λ·* . “ Λί»</ 
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Αριθ. 1011 (5) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,600 στρεμμάτων, στη θέση 
Γρασιδιές του Δήμου Ζαχάρως του Νομού 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 Νύμου 998/79 «περί προστασίας των 

δασών κ.λ.π. » 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, γ) 

141823/24.2.83. 
5. Την 834/17.3.83 πρόταση του Δασαρχείου Ολυμπίας, 

για κήρυξη της δασεκτάσεως που αναφέρεται στο θέμα, ως 
αναδασωτέας, διότι η δασική βλάστηση που την κάλυπτε κατα¬ 
στράφηκε με εκχέρσωση, και επιβάλλεται η, εκ νέου, δά- 
σωσή της, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουργία, 
με φυσική αναγέννηση, της δασικής βλαστήσεως που κατα¬ 
στράφηκε από την εκχέρσωση που έκανε ο Σπυρίδων Ανδρ. 
Σάσσαλος κάτοικος Ζαχάρως, τη δημόσια δασική έκταση, 
εμβαδού (0,600) εξακοσίων μέτρων τετραγωνικών, που βρί¬ 
σκεται στη θέση Γρασιδιές του Δήμου Ζαχάρως. 

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Α και έχβ 
όρια : 
Ανατολικά : Αγροτικό δρόμο 
Δυτικά : Ελαιώνα εκχερσωτού Σπ. Σάσσαλου 
Βρόεια : Δημόσιο πευκοδάσος 
Νότια : Οιχοίως ως άνω, καμμένο, όπως φαίνεται στο 

συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
απόφασης αυτής. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ* 

βερνήσεως. 

Πύργος, 29 Μαρτίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ 

ΑΤΤΟίνΛΖΜΛ ΧΑΡΤΟΥ 
'ΤΓ&γιοΧ&$:' 

ΧΛΓΜ4ΚΛ ίι 20μοΟ \\, 

·\0, 
< λρ -τον ' 

-ΤΟΊΧΟ Λ I Α ΓΡ/ί ΜΜΑ 

Κ**Ι<ΓΗζ .Κλί/^ΛΚα;"ί:'ίροο 

■0>*^ΡΤιιιρι Γ.^ 
ΓΑ Α ΐ’,Ζ'Μ 

ΤΓΰ ^ 

Οΐΐιπηΐαί ο ύΐντίΐί Ααί/ ' ο Μ ον«μ 
, Γ*ν α' Ιλ 

Μ· Π. χ( 

ί*β·>1ίϊ·( 
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6162 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

ΑρΛ. 1094 (7) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,400 στρεμμάτων , στη θέστ 
Ρουκούλες Χωριό της Κοινότητας Στομίου του Νομού Η¬ 
λείας. 

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.λ.π.» 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, γ) 
141823/24.2.83. 

5. Την 896/24.3.83 πρόταση του Δασαρχείου Ολυμπίας, 
για κήρυξη της δασικής εκτάσεως που αναφέρεται στο θέμα, 
ως αναδασωτέας, διότι η δασική βλάστηση που την κάλυ¬ 
πτε καταστράφηκε με εκχέρσωση και επιβάλλεται η, εκ 
νέου, αναδάσωσή της, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουργία, 
με φυσική αναγέννηση, της δασικής βλαστήσεως που κατα¬ 
στράφηκε από την εκχέρσωση που έκανε ο Αριστ. Παν. 
Γιαννακόπουλος κάτοικος Στομίου, την δημόσια δασική 
έκταση, εμβαδού (0,400) τετρακοσίων μέτρων τετραγωνικών 
που βρίσκεται στη θέση Ρουκούλες Χωριό της Κοινότητας 
Στομίου. 
Προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Α, και έ¬ 

χει όρια : 
Ανατολικά : Δημόσια δασική έκταση 
Δυτικά : Δημόσια δασική έκταση και όμοια που εκχερ¬ 

σώθηκε από Στ. Χα Αλεξοπούλου. 
Βόρεια : Αγρός ίδιου εκχερσωτή και Δημόσια δασική έκ¬ 

ταση, 
Νότια : Δημόσια δασική έκταση και όμοια που εκχερ¬ 

σώθηκε από Στ. Χα Αλεξοπούλου. 'Οπως φαίνεται στο συνημ¬ 
μένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της από¬ 
φασης αυτής. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεΐ στην Εφημερίδα της Κυ- 

βερνήσεως. 

Πύργος, 29 Μαρτίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΘΠΟΥΛΟΣ 

Ο . V 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


