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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ_Αρ. Φύλλου 429 

12 Ιουλίου 2000 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως - 2,355 στρεμμά¬ 
των - στη θέση «Κήποι Βραυώνα» του Δήμου Μαρ- 
κοπούλου Μεσογαίας, του Νομού Αττικής. 

Κήρυξη αναδασωτέας εκτάσεως - 2,02138 στρεμμά¬ 
των - στη θέση «Χέρωμα Μπάρτζη - Μοναστήρεζα» 
Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαί- 
ας, του Νομού Αττικής. 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 16,500 στρεμμάτων - 
στη θέση - «Τζήμα Κλωσσάρι» του Δήμου Κορωπί- 
ου, του Νομού Αττικής. 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης Ε= 0,700 στρ. στη θέ¬ 
ση «Βλάχικα» Πλατανακίου Περ. Δημ. Διαμ. Μουρι- 
κίου, Δήμου Θηβών. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 1608 (ΐ) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως - 2,355 στρεμμάτων - 
στη θέση «Κήποι Βραυώνα» του Δήμου Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας, του Νομού Αττικής. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «Περί Διοικητικής Απο- 

κεντρώσεως», όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέ- 
■στερα. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω¬ 
ση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π». 

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 117 του Συντάγ¬ 
ματος της Χώρας. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των Δα¬ 
σών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και ει¬ 
δικότερα: 
α) Του άρθρου 41 παρ. 1 β) Του άρθρου 38 παρ. 1 
5. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας: 
α) 160417/1180/8-7-80 «Περί οδηγιών για τις αναδασω¬ 

τέες εκτάσεις». β) 182447/3049/24-9-1980 
6. Την αριθ. 2592/20-4-2000 πρόταση του Δασαρχείου 

Πεντέλης σχετικά με την κήρυξη ως αναδασωτέας, της 
αναφερομένης στο θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε: 
Κηρύσσουμε αναδασωτέα, ώστε να αποκλεισθεί η διά¬ 

θεσή της για άλλο προορισμό, την ιδιωτική δασική έκταση 
(δάσος), εμβαδού δύο στρεμμάτων και τριακοσίων πενή¬ 
ντα πέντε χιλιοστών του στρέμματος (2,355). στη θέση 
«Κήποι Βραυώνα» περιφερείας Δήμου Μαρκοπούλου Με- 
σογαίας, Ν. Αττικής, με σκοπό τη διατήρηση του χαρα¬ 
κτήρα του δάσους του οποίου η μεν υψηλή δασική βλά¬ 
στηση από χ. πεύκη αποκλαδεύτηκε παράνομα, η δε υπό- 
ροφη βλάστησή του καταστράφηκε με παράνομη 
εκχέρσωση κατά μήνα Απρίλιο 1996. 
Η ανωτέρω έκταση προσδιορίζεται από τα στοιχεία: Α- 

Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης 
αυτής και έχει όρια: 
Ανατολικά: Με ιδιωτικό δάσος πεύκης 
Δυτικά: Ομοίως ως άνω 
Βόρεια: Ομοίως ως άνω 
Νότια: Ομοίως ως άνω 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αγία Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2000 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 3981 

Αριθ. 834 (2) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως - 2,02138 στρεμμά¬ 
των - στη θέση «Χέρωμα Μπάρτζη-Μοναστήρεζα» 
Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, 
του Νομού Αττικής. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «Περί Διοικητικής Απο- 

κεντρώσεως», όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέ¬ 
στερα. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω¬ 
ση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π». 

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 117 του Συντάγ¬ 
ματος της Χώρας. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί προστασίαςτων Δα¬ 
σών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και ει¬ 
δικότερα: 
α) Του άρθρου 41 παρ. 1 β) Του άρθρου 38 παρ. 1 
5. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας: 
α) 160417/1180/8-7-80 «Περί οδηγιών για τις αναδασω¬ 

τέες εκτάσεις». β) 182447/3049/24-9-1980 
6. Την αριθ. 736/7-2-2000 πρόταση του Δασαρχείου Πε¬ 

ντέλης σχετικά με την κήρυξη ως αναδασωτέας, της ανα- 
φερομένης στο θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε: 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, ώστε να αποκλεισθεί η διά¬ 
θεσή της για άλλο προορισμό, τη δημόσια δασική έκταση, 
εμβαδού δύο στρεμμάτων, είκοσι ενός χιλιοστών του 
στρέμματος και τριάντα οκτώ εκατοστών του χιλιοστού 
του στρέμματος (2,02138), στη θέση «Χέρωμα Μπάρτζη - 
Μοναστήρεζα» περιφερείας Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρ¬ 
κοπούλου Μεσογαίας, Ν. Αττικής, με σκοπό τη διατήρηση 
του χαρακτήρα της δασικής έκτασης και την επαναδημι- 
ουργία της δασικής βλάστησης η οποία, αποτελούμενη 
από πουρνάρια και σχίνα, καταστράφηκε πριν του έτους 
1986 με παράνομη εκχέρσωση. 
Η ανωτέρω έκταση προσδιορίζεται από τα στοιχεία: Α- 

Β-Γ-Δ-Α όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυ¬ 
τής και έχει όρια: 
Ανατολικά: Με δημοσία δασική έκταση * 
Δυτικά: Ομοίως ως άνω 
Βόρεια: Με δημόσια δασική έκταση και αγροτοδασικό 

δρόμο 
Νότια: Με δημόσια δασική έκταση 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αγία Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2000 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Γ.Υ.Σ. 

ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΦΘΗΚΕ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 3983 

Αριθ.611 (3) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως -16,500 στρεμμάτων 
- στη θέση «Τζήμα Κλωσσάρι» του Δήμου Κορωπίου, 
του Νομού Αττικής. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «Περί Διοικητικής Απο- 

κεντρώσεως», όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέ¬ 
στερα. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω¬ 
ση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π». 

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 117 του Συντάγ¬ 
ματος της Χώρας. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των Δα¬ 
σών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και ει¬ 
δικότερα: 
α) Του άρθρου 41 παρ. 1 β) Του άρθρου 38 παρ. 1 
5. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας: 
α) 160417/1180/8-7-80 «Περί οδηγιών για τις αναδασω¬ 

τέες εκτάσεις», β) 182447/3049/24-9-1980 
6. Την αριθ. 975/17-2-2000 πρόταση του Δασαρχείου 

Πεντέλης σχετικά με την κήρυξη ως αναδασωτέας, της 
αναφερομένης στο θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε: 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, ώστε να αποκλεισθεί η διά¬ 
θεσή της για άλλο προορισμό, τη δημόσια δασική έκταση, 
εμβαδού δέκα έξι στρεμμάτων και πεντακοσίων χιλιοστών 
του στρέμματος (16,500), στη θέση «Τζήμα Κλωσσάρι» 
περιφερείας Δήμου Κορωπίου. Ν. Αττικής, με σκοπό τη 
διατήρηση του χαρακτήρα της δασικής έκτασης και την 
επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης η οποία, απο- 
τελούμενη από πουρνάρια, σχίνα και αγριελιές κατα¬ 
στράφηκε, κατά μήνα Ιούνιο 1998 με παράνομη ρίψη μπα¬ 
ζών και διαμόρφωσή τους με μηχάνημα. 
Η ανωτέρω έκταση προσδιορίζεται από τα στοιχεία: Α- 

Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης 
αυτής και έχει όρια: 
Ανατολικά: Με δημόσια δασική έκταση 
Δυτικά: Ομοίως ως άνω 
Βόρεια: Με αγρούς 
Νότια: Με δημόσια δασική έκταση 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αγία Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2000 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 3985 

Αριθ. 975 (4) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσης Ε= 0,700 στρ. στη θέ¬ 
ση «Βλάχικα» Πλατανακίου Περ. Δημ. Διαμ. Μουρικί- 
ου, Δήμου Θηβών. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγμα¬ 

τος της Χώρας, την αριθμ. 38 παρ. 1 & 41 παρ. 1 του Ν. 
998/79 ως & του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 2040/92 «Ρύθ¬ 
μιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπ. Γεωργίας κ.λπ.». 

2. Τις αριθμ. α) 160417/1180/8.7.80 & β) 
182447/3049/24.9.80 διαταγές του Υπ. Γεωργίας. 

3. Τις δ/ξεις του Ν. 2503/97 & την υπ’ αριθμ. 
6747/29.9.97 απόφαση Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Στ. Ελλά¬ 
δας περί αρμοδιοτήτων. 

4. Την αριθμ. 2172/16.6.2000 αναφορά πρόταση του 
Δασαρχείου Θηβών για κήρυξη ως αναδασωτέας δημό¬ 
σιας δασικής έκτασης Ε= 0,700 στρ. στη θέση «Βλάχικα» 
Πλατανακίου, Περ. Δημ. Διαμ. Μουρικίου, Δήμου Θηβών 
η οποία καλυπτόταν από δασική βλάστηση και καταστρά¬ 
φηκε από πυρκαίά στις 12.5.2000, αποφασίζουμε: 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την διατήρηση 
του χαρακτήρα, την προστασία & την αποκατάσταση της 
δασικής βλάστησης, με φυσική ή τεχνική αναγέννηση, τη 
δημόσια δασική έκταση Ε= 0,700 στρ. που βρίσκεται στη 
θέση «Βλάχικα» Πλατανακίου, Περ. Δημ. Διαμ. Μουρικίου 
Δήμ. Θηβών και καταστράφηκε από πυρκαίά στις 
12.5.2000. 
Η παραπάνω αναδασωτέα έκταση προσδιορίζεται από 

τα στοιχεία: Α, Β, Γ, Δ, Ε, Α που βρίσκονται στο συνημμέ¬ 
νο τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:500 που αποτε¬ 
λεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, ορίζεται 
δε η έκταση: 
Ανατολικά: Με δημόσια δασική έκταση 
Δυτικά: Με δημόσια δασική έκταση 
Βόρεια: Με ποιμνιοστάσιο 
Νότια: Με δημόσια δασική έκταση 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, 

Λιβαδειά, 20 Ιουνίου 2000 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής Δασών κ.α.α. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΗΛΙΟΣ 
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