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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΕ 

Κήρυξη ως «να3ασωτ«χς εκτάσεως 6 στριψιμάτων στη 
δέση «Σωτήρας» της Κοινότητας θη,τοΛυ;, του Νεμεύ 
Κεφαλληνίας.{ 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 5 στρεμμάτων, στη 
•δίοη «Καρναβά» του Δήμιου Ιδάχης, τθυ Νομού 
Κεφαλληνίας.7.V. 2 . 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 7 στρεμμάτων στη 
^«οη «Βουνάχ:» της Κοινότητας θηνακης, ταυ Νομού 
Κεφαλληνίας.Β 

ίΟηρνξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 60 στρεμμάτων στη 
■δόση «Κβριοφίΐχα» της Κοινότητας ΠβρΛχωρίκ; Ιδα- 
οοης, τΟο {Νομού Κεφαλληνίας.4 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 45 στρεμμάτων στις 
■δβσιις «Νεροόλια - Κελάρια» της( (Κοινότητας 
Ζώλων, του Νομού Κεφαλληνίας.  .δ 

Κήρυξή ως αναδασωτέας εκτάσεως 160,0 στρφμάτων στη 
■δόση .Τρίκορφο της Κοινότητας Αγίου Σεραφείμ, του 
Νομού Φδιώτιίος..6 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΚ 

Αριθμ. 3112 (1) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 6 στρεμμάτων, στη 
θέση «Σωτήρας» της Κοινότητας Θηναίας του Νομού 
Κεφαλληνίας. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη : 

^ Τις*Η«άξ«ις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος 
της Ελλάδος. * 

2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» 
και συγκεκριμένα : ν 

α) του άρθρου 41 παρ. 1. 

β) του άρθρου 38 παρ. 1. 

γ) του άρθρου 34 παρ. 4. 

Τις διαταγές του Τπουργείου Γεωργίας : 

α) 160417/1180/8.7.80, * 
β) 182447/3049/24.9.80, 
γ) 150467/2571/28.4.81, 
δ) 155007/2728/1981. 

5. Την προφορική πρόταση της Δ/νσης Δασών Κεφ/νΙας 
περί κηρύξεως αναδασωτέας της αναφερομένης στο θέμα 
εκτάσεως, αποφασίζουμε : * 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία για 
την επαναδημιουργία της δασικής βλαστήσεως, που κατα¬ 
στράφηκε από πυρκαγιά την 3.9.1984 έκταση έξι (6) 
στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση «Σωτήρας» της Κοι¬ 
νότητας Θηναίας και προσδιορίζεται από τα στοιχεία 
Α-Β-Γ-Δ-Α όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα, 
το οποίο αποτελεί (αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής 
και έχει όρια : 

Ανατολικά, Δυτικά, Βόρεια, Νότια : Με δημόσια Δασική 
έκταση . 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αργοστόλι, 27 Σεπτεμβρίου 1984 

Η Νομάρχης 
ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΙΤΙΔΟΤ 

ι 
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Αριθ. 3106 (2) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 5 στρεμμάτων, στη 
θέση «Καρναβά» του Δήαου Ιθάκης του Νομού Κεφαλ¬ 

ληνίας. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

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

2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «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 34 παρ. 4. 

4. Τις δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας : 

α) 160417/1180/8.7.80, ' ; 

β) 182447/3049/24.9.80, 

γ) 150467/2571/28.5.1981 . 

δ) 155007/2728/1981. 

5. Την προφορική πρόταση της'Δ/νσης Δασών Κεφ/νίας 
περί κηρύξεως αναδασωτέας της αναφερομένης στο θέμα 
εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία για 
την επαναδημιουργία της δασικής βλαστήσεως, που κατα¬ 
στράφηκε από πυρκαγιά την 14.8.1984 έκταση πέντε (5) 
στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση «Καρναβά» του Δήμου 
Ιθάκης και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α ό¬ 
πως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτε¬ 
λεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει 
όρια : 

Ανατολικά : Με αγροτικό δρόμο. 

Δυτικά : Με Δημοσία Δασική έκταση. 

Νότια : Με Δημοσία Δασική έκταση. 

Βόρεια : Με ελαιώνα του Φωτίου Κουλουμπή. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αργοστόλι, 27 Σεπτεμβρίου 1984 

Η Νομάρχης 
ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ 
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Αριθμ. 3108 (3) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 7 στρεμμάτων, στη θέση 
«Βουνάκι» της Κοινότητας Θηναίας του Νομού Κεφαλ¬ 

ληνίας. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

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

2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «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 34 παρ. 4. 

4. Τις δ/γές του Τπουργείου Γεωργίας : α) 160417/1180/ 
8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80, γ) 150467/2571/28.4.81, 

δ) 155007/2728/1981. 

5. Την Προφορική πρόταση της Δ/νσης Δασών Κεφ/- 
νίας περί κηρύξεως αναδασωτέας της αναφερομένης στο θέ¬ 
μα εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία για 
την επαναδημιουργία της δασικής βλαστήσεως που κατασ¬ 
τράφηκε από πυρκαγιά την 27.8.1984 έκταση εφτά (7) στρεμ¬ 
μάτων που βρίσκεται στη θέση «Βουνάκι» της Κοινότητας 
Θηναίας και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α-Β-Γ-Α- ό¬ 
πως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτε¬ 
λεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια : 

Ανατολικά : Δημοσία Δασική έκταση. 
Δυτικά : Δημοσία Δασική έκταση. 
Νότια : Δημοσία Δασική έκταση. 
Βόρεια : Με Δημοσία Δασική έκταση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αργοστόλι, 27 Σεπτεμβρίου 1984 

Η Νομάρχης 
ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΙΤΙΔΟΤ 
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Αριθμ. 3107 (4) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 60 στρεμμάτων, στη 
θέση «Καραβέικα» της Κοινότητας Περαχωρίου Ιθάκης 
του Νομού Κεφαλληνίας. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος 
της Ελλάδος». 

2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «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 34 παρ. 4. 

4. Τις δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας": α) 160417/1180/ 
8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80, γ) 150467/2571/28.4.81, 
δ) 155007/2728/1981. 

5. -Την προφορική πρόταση της Δ/νσης Δασών Κεφ/- 
νίας περί κηρύξεως αναδασωτέας της αναφερομένης στο θέ¬ 
μα εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία για 
την επαναδημιουργία της δασικής βλαστήσεως, που κατα¬ 
στράφηκε από πυρκαγιά την 25.8.1984 έκταση εξήντα (60). 
στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση «Καραβέικα» της 
Κοινότητας Περαχωρίου Ιθάκης και προσδιορίζεται από 
τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α, όπως φαίνονται στο συνημμένο" 
διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απο- 
φάσεως αυτής και έχει όρια : . 

Ανατολικά : Με Δημοσία Δασική έκταση και θέση «Κού- 
τουπας». 

Δυτικά : Με Δημοσία Δασική έκταση και θέση «Λίμπα 
Σοφούλη». 

Νότια : Με Δημοσία Δασική έκταση και θέση «Ιμοκρί- 
θεία». 

Βόρεια : Με Δημοσία Δασική έκταση και θέση «Μερο- 
βίγλι». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αργοστόλι, 27 Σεπτεμβρίου 1984 

Η Νομάρχης 
ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΙΤΙΔΟΤ 
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Αριθμ. 3109 (5) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 45 στρεμμάτων, στις 
θέσεις «Νερούλια - Κελάρια» της Κοινότητας Ζώλων του 
Νομού Κεφαλληνίας. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου «7 παρ. 3 του Συντάγματος 
της Ελλάδος». 

2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «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 34 παρ. 4. 

4. Τις δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/1180/ 
8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80, γ) 150467/2571/28.4. 
1981, δ) 155007/2728/1981. 

5. Την προφορική πρόταση της Δ/νσης Δασών Κεφ/- 
νίας περί κηρύξεως αναδασωτέας της αναφερομένης στο θέ¬ 
μα εκτάσεως, αποφασίζουμε : . 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία για 
την επαναδημιουργία της δασικής βλαστήσεως που κατα¬ 
στράφηκε από πυρκαγιά την 31.8.1984 έκταση σαράντα πέντε 
(45) στρεμμάτων που βρίσκεται στις θέσεις «Νερούλια - 
Κελάρια» της Κοινότητας Ζώλων 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 : Με Δημοσία Δασική έκταση. 

Δυτικά : Με Δημοσία Δασική έκταση. 

Νότια : Με Δημοσία Δασική έκταση. 

Βόρεια: Με Δημοσία Δασική έκταση και θάλασσα. 

Η απόφαση·, αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αργοστόλι, 27 Σεπτεμβρίου 1984 

Η Νομάρχης 
ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΙΤΙΔΟΤ 
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Αριθμ. 3148 (6) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 160,0 στρεμμάτων στη 
θέση «Τρίκορφο» της Κοινότητας Αγίου Σεραφείμ του 
Νομού Φθιώτιδος. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγμα¬ 
τος. 

2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 
3. Τις διατάξεις του Νόμου 908/79 «περί προστασίας 

δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και 
συγκεκριμένα : α) του άρθρου 41 παράγραφος 1 και 3, β) 
του άρθρου 38 παράγραφος 1. 

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

5. Την 6310/21.9.84 πρόταση του Δασαρχείου Λαμίας 
περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα 
εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουρ- 
γία'της δασικής βλαστήσεως που καταστράφηκε από πυρ¬ 
καγιά στις 27.6.84 και θα επιτευχθεί με φυσική αναγέν¬ 
νηση και τη διατήρηση του χαρακτήρος του δάσους ή της 
δασικής εκτάσεως, ώστε να αποκλεισθεί η διάθεση αυτής για 
άλλο σκοπό, την ιδιωτική έκταση εκατόν εξήντα (160,0) 
στρεμ. που βρίσκεται στη θέση Τρίκορφο της Κοινότητας 
Αγίου Σεραφείμ του Νομού Φθιώτιδος και προσδιορίζεται από 

τα στοιχεία Τμ. α 1, 2, 3...25, 26, 1 Τμβ. 1, 2, 3..9, 10,1 
όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα, Τμήμα γ 1,2,3.. 
12,13, 1. το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απο- 
φάσεως αυτής και έχει όρια : 

Τμήμα α' 117 στρ. 

Ανατολικά : Με αγρούς και αναδασωτέα έκταση. 
Δυτικά : Με Λιαπατόρεμμα. 
Βόρεια : Με αγρούς και ιδιωτική δασική έκταση. 
Νότια : Με ιδιωτική δασική έκταση. 

Τμήμα β'. Ιΐστρ. 

Με ιδιωτική δασική έκταση και αγρούς. 
Δυτικά : Με αγρούς. 
Βόρεια : Με αγρούς. 
Νότια : Με αγρούς. 

Τμήμα γ'. 32 στρ. 

Με ιδιωτική δασική έκταση. 
Δυτικά : Με ιδιωτική Δασ. έκταση. 
Βόρεια : Με αγρούς. 
Νότια : Με αγρούς. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Λαμία, 26 Σεπτεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 
Ο Διευθυντής 

ΙΩΑΝ. ΚΟΤΜΟΤΤΣΟΣ 
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