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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙ 0·Σ ΕIΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Μερική άρση αναδάσωσης με τροποποίηση ορίων αναδα¬ 
σωτέας έκτασης «Μπιστούρα» Κοινότητος Ροδαυγής.. 1 

Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης στη 
θέση Κολώνες της Κοινότητας Αιαντείου Σαλαμίνας 
του Ν. .Πειραιά.;. 2 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (0,270) στρεμμάτων στη 
χέση «ΧέρΟιμα Λενάκι» περιφερίας Δήμου Βιλίων Νομού 
Αττικής ....'....'. 3 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 1,500 στρεμμάτων στη θέση 
Κεραμίδα του Δήμου Πύργου του Νομού Ηλείας.4 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 12,00 στρεμμάτων, στη 
θέση Μποτσέζα της Κοινότητος Νεάπολης του Νομού 
Ηλείας .   5 

.Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 1,560 στρεμμάτων, στη 
θέση Αραμπόσι της Κοινότητας Μηλεών του Νομού 

' Ηλείας.. 6 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Αριθ. 3692 (1) 

Μερική άρση αναδάσωσης με τροποποίηση ορίων αναδα¬ 
σωτέας έκτασης «Μπιστούρα» Κοινότητας Ροδαυγής 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ 

Αφού λάβαμε υπόψη μας: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής απο- 
κεντρώσεως» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
με το Ν.Δ. 532/70. 

2. Την με αριθμ. 5499/1953 απόφασή μας (Φ.Ε.Κ. 136/ 
1953 Τεύχος Β') «περί κηρύξεως αναδασωτέας της δασικής 
θέσεως Μπιστούρας Νησίστης Ν.Ε.» εκτάσεως περίπου 
1600 στρεμμάτων. 

3. Την από 6.6.1984 Εισηγητική Εκθεση του Δ/ντή Δα¬ 
σών Σταύρου-Σούλα από την οποία προκύπτει, ότι τελικώς 
περιφράχθηκε στην πιό πάνω θέση «Μπιστούρα» έκταση 
2.226 στρεμμάτων, δηλαδή 626 στρέμματα περισσότερα 
«πό όσα κηρύχθηκαν αναδασωτέα. 

4. ΤηναριΘμ. 37/1984 Δασική Αστυνομική Διάταξη με 
την οποία απαγορεύτηκε επί μία ΙΟετία η βασική παντός 
ζώου κ.λπ. στην ίδια θέση Μπιστούρα -σε έκ·ί*ση 1600 
στρεμμάτων και η ισχύς της οποίας λήγει τον Νοέμβρη 1984 

5. Το. με αριθμ. 780/1983 έγγραφο του Προέδρου της 
Κοινότητας Ροδαυγής πρός τον Υφυπουργό Γεωργίας, με 
το. οποίο εκτός των άλλων, ζητείται και η ελεύθερη βόσκηση 
προβάτων εντός της ανωτέρω αναδασωτέας έκτασης και το 
οποίο μας διαβιβάστηκε με το αριθμ. 165609/6163/83 έγ¬ 
γραφο του ΤΠ. Γεωργίας. 

6. Το με αριθμ. 28/83 έγγραφο του Εκπολιτιστικού Συλ¬ 
λόγου Ροδαυγής Άρτιας «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» με τα 
οποίο, ζητείται να συνεχισθεί η απαγόρευση βοσκής στην 
ίδια θέση. 

7. Αντίθετα ^υπομνήματα ομάδων κατοίκων από την 
ανωτέρω Κοινότητα με την οποία ζητείται η ελεύθερη βό¬ 
σκηση η συνέχιση της απαγόρευσης βόσκησης κ.λπ. 

8. Την από 30.4.1984 Εισηγητική Έκθεση των δασικών 
υπαλλήλων I. Πρίντζου, Γ. Γιώτη και Ν. Λέτσιου πρός τον 
Δ/ντή Δασών με την οποία προτείνεται να αρθεί η απαγό¬ 
ρευση βοσκής σε μέρος της ανωτέρω έκτασης και να περιο- 
ρισθεί η αναδασωτέα έκταση εξαιρούμενων των αγόνων πε¬ 
ριοχών βορείως και νοτίως της τεχνητής αναδάσωσης «Μπι- 
στούρα», ως και του \>ψηλού υπαλπικού λειβαδιού άνω των 
1.100 μ. 

9. Την παραπάνω από 6.6.84 Εισηγητική έκθεση του 
Δ/ντή Δασών Σταύρου Σούλα με την οποία προτείνεται η με¬ 
ρική άρση της αναδάσωσης επί εκτάσεως 140 στρεμμάτων 
στο βορειοδυτικό τμήμα της περιοχής και η απόδοσή της 
στις βοσκές. 

10. Το με αριθμ. 11/1984 απόσπασμα πρακτικού του 
Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Ροδαυγής από το 
οποίο προκύπτει ότι η πλειοψηφία του Κοινοτικού Συμβου¬ 
λίου είναι υπέρ της μερικής άρσης της αναδάσωσης σε μία 
ζώνη 100 - 150 μέτρων κάτω της πάρχουσας περίφραξης 
δυτικά, μετατόπιση της υπάρχουσας περίφραξης στο Βόρειο 
Τμήμα κατά 300 - 400 μέτρα και στο νότιο τμήμα κατά 
150 - 250 μέτρα. 

11. Την με αριθμ. 2189/84 έκθεση του Επιθεωρητή Δα¬ 
σών Ηπείρου Δημ. Αράπογλου πρός το Υπουργείο Γεωρ¬ 
γίας που κοινοποιήθηκε και σε εμάς και με την οποία προ- 
τείνεται η μερική άρση της αναδάσωσης στη Δυτική ,κα^την 
Βορεινή πλευρά και η απελευθέρωση λωρίδος 500 ιεεραου 
στρεμμάτων για τη διάθεσή της στις βοσκές. 
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12. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 44 του Ν. 958/79 
«περί προστασίας Δασών» καθώς και των άρθρων 105, 113 
και 114 του Ν. Δ/τος 86/69 «περί Δασικού Κώδικος», απο¬ 
φασίζουμε : 

Αίρουμε μερικά την αναδάσωση, που είχε κηρυχθεί με την 
αριθ. 5499/1953 απόφασή μας, στη θέση «ΜΠΙΣΤΟΥΡΑ» 
της Κοινότητας Ροδαυγής Άρτας, περιορίζοντας την ως ανα- 
δασ ιτέα κηρυχθείσα έκταση στο αρχικά προβλεπόμενο εμ¬ 
βαδόν των 1600 περίπου στρεμμάτων και απελευθερώνοντας 
την καθ’υπέρβχση της παραπάνω απόφασής μας περιφραχ- 
θείσχ έκταση των 655 περίπου στρεμμάτων, προκειμένου 
αυτά ν’ αποδοθούν στην βοσκή. 

Μετά την τροποποίηση αυτή τα όρια της αναδασωτέας 
έκτασης, στην παραπάνω θέση «Μπιστούρα» ορίζονται όπως 
παρακάτω : 

Ανατολικά: Η οριογραμμή της αναδασωτέας έκτασης 
αρχίζει από την θέση της παληάς ξύλινης περίφραξης που 
τέμνει κάθετα τον Επαρχιακό δρόμο Άρτας - Ροδαυγής 
άνωθεν του συνοικισμού Περδικάρι, προ της εισόδου στο 
χωριό Ροδαυγής και άνωθεν αυτού, πλησίον του πρώτου 
δεξιόστροφου ελιγμού του αντιπυρικού δασοδρόμου. Από 
εκεί ακολουθεί συνεχώς κατά μήκος την υπάρχουσα ιδία πε- 
ρίφραξη, που βρίσκεται στο άναντες πρανές του δημοσίου 
δρόμου, με κατεύθυνση πρός Βορρά μέχρι την Βρύση της 
Συκιάς. Μετά συνεχίζει λοξά νοητή γραμμή, που περνάει 
περί τα 15 μ. πάνω από την οικία του Παντελή Δημόπουλου 
και φθάνει μέχρι του Β. Δυτικού άκρου της παραχωρηθείσης 
κατά το παρελθόν οικοπεδικής έκτασης του Χρήστου Γιλ- 
δάση. Ακολούθως αυτή βαίνει πάνω από αγρόν στη θέση 
«Μπρούζι» και ακολουθώντας πλέον το σημερινό αμαξιτό 
κοινοτικό δρόμο Ροδαυγής Φανερωμένης, καταλήγει στη 
θέσ/} πάνω από την υπάρχουσα υδατοδεξαμενή ύδρευσης της 
Κοινότητας Ροδαυγής, περί τα 500 μ. νοτιώτερα και κατά 
μήκος του πιο πάνω δρόμου από το Βορειότερο όριο της πα¬ 
ληάς περίφραξης. 

Βόρεια : Στο Τμήμα αυτό η πορεία της νέας οριογραμμής 
αρχίζει από το παραπάνω σημείο του δρόμου Ροδαυγής Φα¬ 
νερωμένης και βαίνει σχεδόν κάθετα πρός τις ισοϋψείς καμ¬ 
πύλες του εδάφους, στρέφοντας δυτικά και ανερχομένη προς 
την υπαλπική ζώνη του θερινού βοσκοτόπου Ξηροβουνίου, 
Ρ^ΧΡ1 τη θέση* «Δύο παιδάκια» και σε απόσταση περίπου 
150 μ· χαμηλώτερα της υπάρχουσας περίφραξης. 

Δυτικά : Από την παραπάνω θέση η πορεία της οριο- 
γραμμής στρέφει αριστερά και Ν. Δυτικά σχεδόν παράλληλα 
με τις ισοϋψείς καμπύλες και ακολουθεί σε μία απόσταση πε¬ 
ρίπου 150 μ. χαμηλώτερα την υπάρχουσα περίφραξη μένΒΙ 
διασταύρωσης του ρέμματος «Κοψιάς». 

Από εκεί ανέρχεται ελαφρά σχεδόν κάθετα και στρέφεται 
πάλι αριστερά, ακολουθώντας σχεδόν παράλληλα την περί- 
?Ρ*ξη.Χ“μηλωτερακαι σε απόσταση περίπου ΙΟΟμ. απ’αυτήν 
μέχρι που συναντά το νότιο τμήμα της κατερχομένης ξύλινης 
περίφραξης άνωθεν της βραχώδους έξαρσης «Μπριάορα». 

Νότια : Από την παραπάνω θέση της, η οριογραμμή ακο¬ 
λουθώντας συνεχώς την υπάρχουσα περίφραξη κατέρχεται 
σχεδόν κατακόρυφα με κατεύθυνση Ν. Ανατολικά τέμνοντας 
τον βατό ημιονικό δρόμο από «Γράντζενες» πρός «Λίπα» 
περνάει λοξά την κορυφή του βράχου «Μπριάορα» και τε¬ 
λικά καταλήγει στο σημείο της αρχικής της περιγραφής άνω¬ 
θεν του επαρχιακού δρόμου Άρτας - Ροδαυγής. 

Η παρούσα να τύχει άμεσης εφαρμογής από την Δ/νση 
Δασών, σε ότι αφορά στην ανανέωση της σχετικής Δ.Α.Δ. 
βοσκης και στον έγκαιρο προγραμματισμό, επίβλεψη και.” 
εκτέλεση της μετατόπισης και ανατατασκευής της παληάς 
περίφραξης, σύμφωνα με τα παραπάνω όρια της αναδασω¬ 
τέας έκτασης στη θέση «Μπιστούρα» Ροδαυγής. Επίσης 
θα ληφθή μέριμνα για τον καθορισμό από το Νότιο μέρος 
μιας καταλλήλου περιφραγμένης ζώνης διάβασης των κτη¬ 
νοτροφιών ζώων της Κοινότητας Ροδαυγής, πρός τον θε¬ 
ρινό βοσκότοπο, για την ομαλή και ακώλυτη μετακίνηση 
των ποιμνίων, πρός βόσκηση και ποτισμό των. 

Η ζώνη θα έχει πλάτος 20 - 30 μ. ανάλογα με την μορφο¬ 
λογία του εδάφους, θα περνάει στις παρυφές της ορεινής 
έξαρσης «Μπριάορα» και με κατεύθυνση αρχικά Βόρεια 
και σε συνέχεια Β. Δυτική, πλησίον του ρ. Γράντζενες θα 
βαίνει κατά μήκος περίπου της χαράδρώσης λοξά πρός τα 
πάνω καταλήγοντας στις θέσεις «ΓραβανΙδα» και «Τσου- 
γκρί» του θερινού λιβαδίου. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Άρτα, 7 Νοέμβρη 1984 

Ο Νομάρχης 
Κ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΤΛΟΣ 
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Αοιθ. Δ/321324 (2) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης στη 
θέση Κολώνες της Κοινότητας Αιαντείου Σαλαμίνας του 
Ν. Πειραιά 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ Δ/ΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Σύμφωνα με : 

1. Τις διατάξεις : α) Του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγ¬ 
ματος της Ελλάδος β) Των άρθρων 188-205 του Ν.Δ. 86/69 
«περί Δασικού Κωδικός» και άρθρ. 31 παρ. 1 και 41 παρ. 1 
Ν. 998/79 γ) Του Νόμου 3200/1955 «περί διοικητικής απο- 
κεντρώσεως», σε. συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.Δ. 532/ 
1970 «περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής 
αποκεντρώσεως» και του 709/1970 Β. Δ/τος, που εκδόθηκε 
σε εκτέλεση αυτού. 

2. Τις εξής διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 
160417/1180/8.7.1980 β) 182447/3049/24.9.1980 γ) 

141823/24.2.1983 

3. Την πρόταση που υποβλήθηκε με την 3697/12.10.84 
αναφορά του αρμόδιου Δασαρχείου Πειραιά, σχετικά με την 
κήρυξη ως αναδασωτέας της κατωτέρω δασικής έκτασης 
και εμβαδού 1,425 στρ. (δημόσια) στη θ. Κολωνες Αιαντείου 
Σαλαμίνας που εκχερσώθηκε και καταλήφθηκε παράνομα 
από 19 - 21 Απριλίου 1984 από εκπροσώπους του εξωραΐ- 
στικού Συλλόγου «ΑΙΑΣ ΚΟΛΩΝΕΣ» Σαλαμίνας για δη¬ 

μιουργία παιδικής χαράς. 

Επειδή η έκταση χρειάζεται προστασία για την επανα- 
δημιουργία της δασικής βλάστησης που καταστράφηκε 

ολοσχερώς από εκχέρσωση στις 19 - 21 Απριλίου 1984 και 
δεν υπάρχει φιλοδασική επιτροπή για να γνωμοδοτήσει 
πάνω στο θέμα αυτό αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία 
για την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης, που εκ¬ 
χερσώθηκε και· καταλήφθηκε δασική έκταση 1,452 στρέμ¬ 

ματα. 

Η έκταση αυτή, που βρίσκεται στη θέση Κολώνες τη; 
περιφέρειας της Κοινότητας Αιαντείου Σαλαμίνας, Νομού 
Πειραιά, καλυπτόταν από σχίνα, θυμάρια, σπαλάθια και 
αγριεληές,,και καταστράφηκε ολοσχερώς από 19 - 21 Απρι¬ 
λίου 1984. 

Σχετικό το σχεδιάγραμμα με κλίμακα 1 :500 το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και στο 
οποίο η έκταση φαίνεται με τα στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Ζ Α 
και με όρια : 

Ανατολικά : Με αγροτικό δρόμο και πέρα αγροτική έκ¬ 

ταση 

Δυτικά :Με δημόσια δασική έκταση 

Βόρεια : Με δημόσιο «κολώνες» και αγροτική έκταση 

Νότια : Με θάλασσα 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.. 

Πειραιάς, 19 Οκτωβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΟΥΡΑΣ 
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Αριθ. 1598 (3) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης (0,270) στρεμμάτων στη 
θέση «Χέρωμα Λενάκι» περιφερείας Δήμου Βιλίων Νο¬ 
μού Αττικής. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜ/ΤΟΣ ΔΤΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη : ^ 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση. 

2. Τις διατάξεις του άρθρ. 117 παρ. 3 του Συντάγματος 
της Χώρας. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των 
δασών κ.λπ» και ειδικώτερα 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 3559/24.10 
1984 πρόταση του Δασαρχείου Αιγάλεω, και την σχετική 
έκθεση αυτοψίας από τις οποίες προκύπτει, ότι η δασική 
βλάστηση που καταστράφηκε από παράνομη εκχέρωση που 
έχανε ο Παναγιώτης Καρράς, κάτοικος Αγίων Θεοδώρων, 
Ησιάδου 32 Θήβα, αποφασίζεται : 

Κηρύσσεται αναδασωτέα με σκοπό τη διατήρηση του χα¬ 
ρακτήρα του δάσους, ώστε ν’ αποκλεισθεί η διάθεσή της για 
άλλο προορισμό, ιδιωτική δασική έκταση διακοσίων εβδο¬ 
μήντα τ.μ. (0,270) στρεμ. που βρίσκεται στη θέση «Χέρωμα ί 
Λενάκι» περιφερείας Δήμου Βιλίων και προσδιορίζεται από ! 
τα στοιχεία και έχει όρια : 

Ανατολικά : Δάσος πεύκης. 

Δυτικά : Αγρός Δρόμος (οδός Μάρθας Λιοσάτου) 

Βόρεια : Αγροτικός δρόμος. 

Νότια : Αγρός υπό αμ,φισβήτηση, όπως φαίνεται στο 
συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της απόφασης αυτής.. 

Η καταστραφείσα δασική βμάστηση θ’ αποκατασταθεί με 
φυσική αναγέννηση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αιγάλεω, 6 Νοεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΘΑΝ. Δ. ΤΣΙΜΠΟΤΚΗΣ 



6222 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 3226 (4) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 1,500 στρεμμάτων, στη θέση 
Κεραμίδα του Δήμου Πύργου 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 Νόμου 998/79 «περί προστασίας των 

δασών κ.λπ» και ειδικώτερα : 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 7129/6-11-84 πρόταση του Δασαρχείου Πύργου 
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¬ 
στράφηκε από πυργαγιά τη δημόσια δασική έκταση, εμβαδού 
(1,500) ενός και μισού στρεμμάτων, που βρίσκεται στη 
θέση Κεραμίδα, του Δήμου Πύργου Ηλείας. 
Προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Α και έχει 

έρια : 

Ανατολικά : Δημόσια δασική έκταση. 

Δυτικά : Ομοίως ως άνω. 

Βόρεια : Ομοίως ως άνω. 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πύργος, 15 Νοεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ 
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. Αριθ. 3249 (5) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 12,000 στρεμμάτων, στη 
θέση Μποτσέζα της Κοινότητας Νεάπολης 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 Νόμου 998/79 «περί προστασίας 

των δασών κ.λπ.» και ειδικώτερα : 

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 4065/9-11-84 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, δάσωση' της, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουρ- 
γία, με φυσική αναγέννεση, της δασικής βλαστήσεως, που 
καταστράφηκε από την πυρκαγιά της 7-10-84 τη δημόσια 
δασική έκταση, εμβαδού (12,000) δώδεκα στρεμμάτων, που 
βρίσκεται στη θέση Μποτσέζα της Κοινότητας Νεαπόλεώς. 
Προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Α και έχει 

όρια : 

Ανατολικά : Δημόσια δασική έκταση. 

Δυτικά : Ομοίως ως άνω. 

Βόρεια : Ελαιοστάσια Γεωργ. Τσελέπη και Γιαν. Βόλλα. 

Νότια : Δημόσια δασική έκταση και αγρό Διον. Παν*· 
γιωτόπουλου, όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα, πού 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πύργος, 15 Νοεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 



6224 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Αριθ. 3236 (β) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 1,560 στρεμμάτων, στη 
θέση Αραμπόσι της Κοινότητας Μηλεών 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 Νόμου 998/79 «περί προστασίας των 

δασών κ.λπ.». και ειδικώτερα : 
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 7130/6-11-84 πρόταση του Δασαρχείου Πύργου, 
για κήρυξη, της δασεκτάσεως, που αναφέρεται στο θέμα, 
ως αναδασωτέας, διότι η δασική βλάστηση, που την κά¬ 
λυπτε καταστράφηκε με πυρκαγιά και επιβάλλεται η εκ 
'4ου, δάσωσή της, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουρ- 
γία, με φυσική αναγέννεση, της δασικής βλαστήσεώς, που 
καταστράφηκε από πυρκαγιά τη δημόσια δασική έκταση, εμ- 
βαδού (1,560) ενός στρέμματος και 560 Μ2 ,που βρίσκεται 
στη θέση Αραμπόσι της Κοινότητας Μηλεών. 

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

Ανατολικά : Δημόσιο δάσος «ειφύλλων. 

Δυτικά : Ομοίως ως άνω. 

Βόρεια : Ομοίως ως άνω. 

Νότια : Ομοίως ως άνω, όπως φαίνεται στο συνημμένο 
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 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


