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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   19339/479
Έγκριση καθορισμού οριογραμμής τμήματος Ρέματος 

στη θέση «Αρνοπέζια» του Δήμου Ευδήλου Ικαρίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 του ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α΄) «περί διοικη−

τικής αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε μεταγενέστερα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ/τος 39/1983 (ΦΕΚ 
23 Α΄) «περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού 
Δημ. Έργων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 1622/1986 «περί 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
δημοκρατικού προγραμματισμού» (ΦΕΚ 92 Α΄) όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ−
θρου 33 του ν. 1832/1989.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 τουν. 2503/1997 «Διοί−
κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 107 Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. 33/98 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Αστυ−
νόμευση ρεμάτων και συντήρηση αντιπλ/κών έργων».

6. Το άρθρο 5 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 
1650/1988 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε διαδικα−
σία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατο−
ρέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91 Α΄).

7. Το υπ’ αριθμ. ΤΥ 2313/7.7.2009 έγγραφο της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. 
Σάμου, με το οποίο μας υποβλήθηκε ο φάκελος της εν 
λόγω οριοθέτησης με ελεγμένα και θεωρημένα τα στοιχεία 
που εμπεριέχει και τα οποία έχει συντάξει ο μηχανικός 
Εμμαν. Καρμανιώλος και αφορούν σε τμήμα του ρέματος 
από το φράγμα έως το όριο της λεκάνης κατακλίσεως 
στη θέση «Αρνοπέζια» του Δήμου Ευδήλου Ικαρίας.

8. Φωτοαντίγραφο της υπ’ αριθμ. 47/2009 απόφασης 
(υπ’ αριθμ. 7/2009 αποσπάσματος πρακτικού) του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Ευδήλου, σύμφωνα με την οποία 
γνωμοδοτεί θετικά και εγκρίνει την οριοθέτηση του 
ρέματος των Αρνοπεζιών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον καθορισμό της Οριογραμμής τμήμα−
τος ρέματος, από το φράγμα έως το όριο της λεκάνης 
κατακλίσεως στη θέση «Αρνοπέζια» του Δήμου Ευδήλου 
Ικαρίας, όπως σημειώνεται με κόκκινη γραμμή στο Το−
πογραφικό Διάγραμμα, που συνέταξε ο Πολιτικός Μηχα−
νικός Εμμ. Καρμανιώλος και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 
στις 15.6.2009 από την Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Σάμου, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Υδρολογικής μελέτης αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 7 Αυγούστου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής 

 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
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    Αριθμ. 17019/936 (2)
Κήρυξη κοινοτικού δάσους ως αναδασωτέου, εμβαδού 

7,915 στρεμμάτων, στην περιοχή «Ουϊθι» κοινότητα 
Πέρδικας, Νομού Θεσπρωτίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. Του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος της χώ−

ρας.
β. Του άρθρου 5 του ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α΄) «Περί 

διοικητικής Αποκέντρωσης», όπως αυτές τροποποιήθη−
καν μεταγενέστερα.

γ. Του άρθρου 6 του ν. 2503/2007 (ΦΕΚ 107/Α/30.5.1997) 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθ−
μιση Θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

δ. Του ν. 998/1979 «Περί προστασίας Δασών και Δα−
σικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 289 Α΄) και 
ειδικότερα:

δα) Του άρθρου 41 παρ.1 και 3,
δβ) του άρθρου 38 παρ. 1.
2. Τις εξής δ/γές του Υπ. Γεωργίας:
α) 160417/1180/6.7.1980,
β) 182447/3049/24.9.1980 και
γ) 141823/24.2.1983.
3. Την υπ’ αριθμ. 7622/1484/29.1.2008 (ΦΕΚ Β/1450/ 

21.10.2005) απόφαση του Γ.Γ.Π. Ηπείρου «Περί μεταβί−
βασης αρμοδιοτήτων».

4. Την υπ’ αριθμ. 16062/850/3.8.2009 πρόταση του Δ/ντή 
Δασών Θεσπρωτίας για κήρυξη ως αναδασωτέου κοινο−
τικού δάσους εμβαδού 7,915 στρεμμάτων στην κτηματική 

περιφέρεια της κοινότητας Πέρδικας, που καταστράφη−
κε από παράνομη επέμβαση, αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε το κοινοτικό δάσος ως αναδασωτέο 
όπως αυτό αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφι−
κό διάγραμμα κλίμακας 1:2000 με στοιχεία Α−Β−Γ−Δ−Α 
εμβαδού 7,915 στρεμμάτων, με σκοπό την αποκατάστα−
ση της δασικής βλάστησης (αείφυλλα πλατύφυλλα) με 
φυσική αναγέννηση και τη διατήρηση του δασικού της 
χαρακτήρα. Η έκταση αυτή βρίσκεται στην κτηματική 
περιφέρεια της κοινότητας Πέρδικας του Ν. Θεσπρωτί−
ας, η οποία καταστράφηκε από παράνομη αποψίλωση 
και συνορεύει ως εξής:

− Ανατολικά: Με Δάσος κοινότητας Πέρδικας.
− Δυτικά: Με Δάσος κοινότητας Πέρδικας και δρόμο 

διανομής κοινότητας Πέρδικας.
− Βόρεια: Με Δάσος κοινότητας Πέρδικας.
− Νότια: Με Δάσος κοινότητας Πέρδικας.
Σκοποί της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης ως ανα−

δασωτέας είναι: η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα 
αυτής, και η αποκατάσταση της καταστραφείσας από 
την αποψίλωση δασικής βλάστησης.

Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται καμία δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 7 Αυγούστου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ    
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