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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΧ 

Αριθ. 965 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΧ 

(1) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης διακατεχομένης δασικής, 

ενός στρέμματος και διακοσίων χιλιοστών του στρέμ- 

ματος (1,200) στρεμμάτων στη θέση Θεοτόκος περιφέ¬ 

ρειας Κοινότητας Νεροτριβιάς Χαλκίδος Ν. Εύβοιας. 1 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης διακατεχομένης δασικής 
έκτασης τεσσάρων στρεμμάτων και διακοσίων σαράντα 
χιλιοστ. του στρέμ. (4,240) στρεμμάτων στη θέση 
Κακοπέρατο περιφερείας Κοινότητας. Νεροτριβιάς Ψα¬ 
χνών Ν. Εύβοιας. 2 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης διακατεχομένης δασικής 
έκτασης διακοσίων δέκα χιλιοστών του στρέμματος 
(0,210) στρεμμάτων στη θέση Κακοπέρατο περιφερείας 
Κοινότητας Νεροτριβιάς Ψαχνών Ν. Εύβοιας.3 

Κήρυξη αναδασωτέας διακατεχομένης δασικής έκτασης 

τ?ΐάντα δύθ *Λιοστών του στρέμματος 
(0,0^2) στρεμμάτων στη θέση Κακοπέρατο περιφερείας 
Κοινότητας Νεροτριβιάς Ψαχνών Ν. Εύβοιας. 4 

%υξη αναδασωτέας έκτασης ιδιωτικής δασικής, πενήντα 
δυο στρεμμάτων και οκτακόσιων εξήντα χιλιοστών του 
στρέμματος (52,860) στρεμμάτων στη θέση Άγιος 
Νικόλαος περιφερείας Κοινότητας Μαρμαρίου Καρυ- 
^ Ν. Ευβρίας .. _ - _ ^ 

Κήρυξή ως αναδασωτέας εκτάσεως 64,000 στρεμμάτων 

ση Πλέπεθη της Κοινότητας Δεσύλλα του Νομού 
Μεσσηνίας..._...... α 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης διακατεχομένης δασικής, 
ενός στρέμματος και διακοσίων χιλιοστών του στρέμ- 
ματος (1,200) στρεμμάτων στη θέση Θεοτόκος περιφέ¬ 
ρειας Κοινότητος Νεροτριβιάς Χαλκίδος Ν. Εύβοιας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

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 Ν. 998/79 «περί προστασίας δασών 
κ.λ.π. και ειδικώτερα : α) του άρθρου 41 παρ. 1 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 Ζ/963/10.3.83 αναφορά του Δασαρχείου Χαλ¬ 
κίδος περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερομένης 
εκτάσεως που εκχερσώθηκε από τον Στυλιανό Αναστ. 
Βαβουλιώτην κάτοικον Νεροτριβιάς, αποφασίζουμε : 
Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση 

του χαρακτήρα του δάσους και την προστασία και ανάπτυξη 
της δασικής βλαστήσεως κ.λ.π. την διακατεχομένην δασική 
έκταση εμβαδού ενός στρέμματος και διακοσίων χιλιοστ. 
του στρέμματος (1,200) στρεμμάτων, που βρίσκεται σεη 
θέση Θεοτόκος Κοινότητας Νεροτριβιάς Ν. Εύβοιας. 
Προσδιορίζεται από τα στοιχεία : Α,. Β, Γ, Δ, Α και 

έχει όρια: 
Ανατολικά : Διακατ. δάσος . Νεροτριβιάς. 
Δυτικά : Διακατ. δάσος Νεροτριβιάς και πέραν θάλασσα. 
Βόρεια : Διακατ. δάσος Νεροτριβιάς. ' 
Νότια : Ελαιοκτήματα. 
Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 
Η απόφασή αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. : . ' ' ' . - _ 

.Χαλκίδα, 27 Μαρτίου 1983 . 

Ό Αναπληρωτής Νομάρχου 
. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 

- * 
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Αριθ- 964 (2) 

Κήρυξη αναδασωτέας διακατεχομένης δασικής έκτασης 
τεσσάρων στρεμμάτων και διακοσίων σαράντα χιλιοστ. 
του στρέμ. (4,240) στρεμμάτων στη θέση Κακοπέ 
ρατο περιφερείας Κοινότητας Νεροτριβιάς Ψαχνών Ν. 
Εύβοιας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
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 Ν. 998/79 «περί προστασίας δα¬ 
σών κ.λ.π. και ειδικώτερα : α) του άρθρου 41 παρ. 1 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 Ζ/964/10.3.83 αναφορά του Δασαρχείου Χαλ- 
κίδος περί κηρυξεως ως αναδασωτέας της αναφερομένης 
εκτάσεως που εκχερσώθηκε από τον Νικόλαο Κ. Οικονόμου 
κάτοικο Νεροτριβιάς, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση 
του χαρακτήρα του δάσους και την προστασία και ανάπτυξη 
της δασικής βλαστησεως κ.λ.π. την διακατεχομένη δασική 
έκταση εμβαδού τεσσάρων στρεμμάτων και διακοσίων 
σαράντα χιλιοστών του στρέμματος (4,240) στρεμμάτων, 
που βρίσκεται στη θέση Κακοπέρατο Κοινότητας Νεροτρι- 
βιάς Ν. Ευβοίας. 
Προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Α και έχει 

όρια : 
Ανατολικά : Διακατ. δάσος Νεροτριβιάς. 
Δυτικά : Διακατ. δάσος Νεροτριβιάς και πέραν θά¬ 

λασσα. 
Βόρεια : Διακατ. δάσος Νεροτριβιάς. 
Νότια : Διακατ. δάσος Νεροτριβιάς, ίπώς φαίνεται στο 

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

Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα, 28 Μαρτίου 1983 

Ο αναπληρωτής Νομάρχου 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Αριθ. 963 (3) 

Κήρυξη αναδασωτέα; διαχατεχομένης δασική; έκτασης 
διακοσίων δέκα χιλιοστών του στρέμματος (0,210) 
στρεμμάτων στη θέση Κακοπέρατο περιφέρειας Κοινέ* 
τητος Νεροτριβιάς Ψαχνών Ν. Ευβοίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 
2. Τις διατάζεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγμα¬ 

τος της Χώρας. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας δα¬ 

σών κ.λ.π. και ειδικώτερα : α) του άρθρου 41 παρ. 1 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 Ζ/965/10.3.83 αναφορά του Δασαρχείου Χαλ- 
κΐδος περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερομένης 
εκτάσεως που εκχερσώθηκε αϊτό τον ΑΘαν. Παπαθανασίου 
κάτοικο Αθηνών, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση 
του χαρακτήρα του δάσους και την προστασία και ανάπτυξη 
της δασικής βλαστήσεως κ.λ.π. την διακατεχομένη δα¬ 
σική έκταση εμβαδού διακοσίων δέκα χιλιοστών του στρέμ¬ 
ματος (0,210) στρεμμάτων, που βρίσκεται στη Θέση 
Κακοπέρατο Κοινότητας Νεοοτριβιάς Ν. Ευβοίας. 

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Α και έχει 
όρια : 
Ανατολικά : Διακατ. δάσος Νεροτριβιάς. 
Δυτικά : Διακατ. δάσος Νεροτριβιάς και πέραν αυτού 

Θάλασσα. 
Βόρεια: Διακατ. δάσος Νεροτριβιάς. 
Νότια : Διακατ. δάσος Νεροτριβιάς. Όπως φαίνεται 

στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της απόβασης αυτής. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήαεως. · 

Χαλκίδα, 28 Μαρτίου 1983 

Ο αναπληρωτής Νομάρχου 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Αριθ. 962 (4) 

Κήρυξη αναδασωτέας διακατεχομένης δασικής έκτασης 
οχτακοσιών τριάντα δύο χιλιοστών του στρέμματος 
(0,832) στρεμμάτων στη θέση Κακοπέρατο περιφε- 
ρ*{ας Κοινότητας Νεροτριβιάς Ψαχνών Ν. Ευβοίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

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 Ν. 998/79 «περί προστασίας δα¬ 

σών κ.λ.π. και ειδικώτερα : α) του άρθρου 41 παρ. 1 του 
άρθρου 38 παρ. 1. 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8.7.86, β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Την Ζ/966/10.3.83 αναφορά του Δασαρχείου Χαλ- 
κίδος περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της αναφερομένης 
εκτάσεως που εκχερσώθηκε από τον Γεώργιο Γ. Μπου- 

λουγούρα κάτοικο Χαλκίδος, αποφασίζουμε: 

Κηρύσσουμε ως αναδοισωτέα, με σκοπό τη διατήρηση 
του χαρακτήρα του δάσους και την προστασία και ανάπτυξη 
της δασικής βλοιστήσεως κ.λ.π. την δυχκατεχομένη δασική 
έκταση εμβαδού οκτουιοσίων τριάντα δύο χιλιοστών του 
στρέμματος (0,832) στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση 
Κακοπέρατο Κοινότητας Νεροτριβιάς Ν. Ευβοίας. 
Προσδιορίζεται από τα στοιχεία : Α, Β, Γ, Δ, Α και έχει 

όρια: 
Ανατολικά : Διοικατ. δάσος Νεροτριβιάς. 
Δυτικά : Διακατ. δάσος Νεροτριβιάς και πέραν θάλασσα. 
Βόρεια : Διακατ. δάσος Νεροτριβιάς. 
Νότια: Διοικατ. δάσος Νεροτριβιάς. 'Οπως φαίνεται 

στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί ατραπό σπαστό μέρος 
της απόφασης αυτής. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα, 28 Μοφτίου 1983 

Ο αναπληρωτής Νομάρχου 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Αριθ. 1087 (5) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης ιδιωτικής δασικής, πενήντα 
δύο στρεμμάτων και οκτακόσιων εξήντα χιλιοστών του 
στρέμματος (52,860) στρεμμάτων στη θέση Άγιος 
Νικόλαος περιφερείας Κοινότητας Μαρμορίου Καρυστίας 
Ν. Εύβοιας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

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 Ν. 998/79 «περί προστασίας δα¬ 

σών κ.λ.π. και ειδικώτερα : α) του άρθρου 41 παρ. 1 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 476/16.2.83 αναφορά του Δασαρχείου Αλιβε- 
ρίου περί κηρυξεως ως αναδασωτέας της αναφερομένης 
εκτάσεως που εκχερσώθηκε από τον Κων/νο Αντ. Σαραβάνο 
κάτοικον ΗΠΑ και λοιπούς, αποφασίζουμε ι 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση 
του χαρακτήρα του δάσους και την προστασία και ανάπτυξη 
της δασικής βλαστήσεως κ.λπ· την ιδιωτική δασική 
έκταση εμβαδού πενήντα δύο στρεμμάτων και οκτακοσίων 
εξήντα χιλιοστών του στρέμματος (52,860) στρεμμάτων, 
που βρίσκεται στη θέση Άγιος Νικόλαος Κοινότητος 
Μαρμαρίου Ν. Εύβοιας. 
Προσδιορίζεται από τα στοιχεία : Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Α 

και έχει όρια : 
Ανατολικά : Ιδιωτική δασική έκταση, ελαιοπερίβολο κλη- 

ρον. I. Βουχή και δημ. δασική έκταση. 
Δυτικά : Αγροτικό δρόμο προς Μάφμαρα. 
Βόρεια : Δημοσία δασική έκταση.. 
Νότια : Ιδιωτικός δρόμος προς Αγ. Νικόλαον. Όπως 

φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπό¬ 
σπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα, 27 Μαρτίου 1983 

Ο αναπληρωτής Νομάρχου 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Αριθ. 491 (6) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 64,000 στρεμμάτων, 
βτη θέση Πλέπεθη της Κοινότητας Δεσύλλα του Νομού 
Μεσσηνίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις δ/ξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 
2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

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. 1, β) του άρ¬ 
θρου 38 παρ. 1. 

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

5. Την 956/22.3.1983 πρόταση του Δασαρχείου Καλα¬ 
μάτας περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο 
θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία για 

την αναγέννηση της δασικής βλαστήσεως που καταστρά- 
οηκε από πυρκαίά την 8.3.1983 την δημόσια δασική 
έκταση εξήντα τεσσάρων (64,000) στρεμμάτων που 
βρίσκεται στη θέση Πλέπεθη της Κοινότητας Δεσύλλα 
και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Α 
όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο απο¬ 
τελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει 
όρια: 
Ανατολικά : Με δημόσια δασική έκταση και χωράφι 

Μαρίνη Σακελλαριάδη. 
Δυτικά : Με συκοπερίβολο Σπήλιου Τζανέτου. 
Βόρεια : Με ελαιοσυκοπερίβολο Κων/νου Αθ. Τζανέτου. 
Νότια : Με χωράφι Κων/νου Αθ. Τζανέτου (θέση 

Τρελόραχη Δεσύλλα). 
Προβλέπεται η φυσική αναγέννηση της δασικής β>αστή- 

σεως που καταστράφηκε. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεΐ στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Καλαμάτα, 5 Απριλίου 1983 

Ο Νομάρχης 
ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ 
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