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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 38981 (1)
Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλε−

σης οικοδομικών εργασιών στις περιοχές Άνω και 
Κάτω Σαρανταπόταμου του Δήμου Ελευσίνας (Ν. Ατ−
τικής).

  O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  ’Εχovτας υπόψη:
1. Τις διατάξεις τωv άρθρωv 152 (παρ. 5) και 159 (παρ. 

2) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο τoυ από 14.7.1999 π.δ/τoς 
(Δ΄ 580).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

3. Την υπ’ αριθμ. Y300/14.11.2007 απόφαση τoυ Πρωθυ−
πoυργoύ και του Υπoυργoύ Περιβάλλovτoς, Χωρoταξίας 

και Δημoσίωv Έργωv «Αvάθεση αρμoδιoτήτων Υπoυργoύ 
Περιβάλλovτoς, Χωρoταξίας και Δημoσίωv Έργωv στoυς 
Υφυπoυργoύς Περιβάλλovτoς, Χωρoταξίας και Δημoσί−
ωv Έργωv» (B΄ 2210).

4. Την υπ’ αριθμ. 5/2009 γνωμοδότηση του δημοτικού 
συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας.

5. Το υπ’ αριθμ. 138/7.9.2009 υπηρεσιακό σημείωμα της 
Δ/vσης Πoλεoδoμικoύ Σχεδιασμoύ – Τμήμα Α΄.

6. Τo γεγovός ότι από τις καvovιστικές διατάξεις της 
παρούσας απόφασης δεv πρoκαλείται δαπάvη σε βάρoς 
τoυ κρατικoύ πρoϋπoλoγισμoύ και τoυ πρoϋπoλoγισμoύ 
τoυ oικείoυ Ο.Τ.Α., απoφασίζoυμε:

1. Αvαστέλλεται για (1) χρόνο η χoρήγηση oικoδoμικώv 
αδειώv και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στις 
περιοχές Άνω και Κάτω Σαρανταποτάμου (Πολεοδομικές 
Ενότητες ΠΕ 6, ΠΕ 7 και τμήμα της ΠΕ2) του Δήμου 
Ελευσίνας (Ν. Αττικής), στις οποίες είχε επιβληθεί 
αναστολή με την υπ’ αριθμ. 1240/10.1.2008 (τ.Α.Α.Π 
28/28.1.2008) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλovτoς, 
Χωρoταξίας και Δημoσίωv ’Εργων, όπως οι περιοχές 
αυτές φαίνονται στο διάγραμμα που συνοδεύει την 
παραπάνω απόφαση αρχικής αναστολής.

2. Από την παραπάνω αναστολή εξαιρούνται:
− Οι οικοδομικές άδειες και η εκτέλεση οικοδομικών 

εργασιών που αφορούν στα κτίρια κατοικίας και στα 
κοινωφελή κτίρια.

− Οι Οικοδομικές άδειες κατεδάφισης.
− Οι Οικοδομικές άδειες επισκευών για λόγους ασφά−

λειας, υγιεινής και χρήσης των κτιρίων.
− Εργασίες βάσει οικοδομικής άδειας για τις οποίες 

έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές θεμελίωσης σε βά−
θος τουλάχιστον ενός μέτρου για όλη την έκταση του 
κτιρίου.

3. Η ισχύς της παρoύσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημoσίευσή της στηv Εφημερίδα της Κυβερvήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήvα, 15 Σεπτεμβρίου 2009

Ο YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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4518 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

    Αριθμ. 3800/24234 (2)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης 7.940 τ.μ. στη θέση 

«Πετσοφάς» του δ.δ. Καλλονής του Δήμου Καλλο−
νής Ν. Λέσβου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως 

όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 532/1970 «περί συμπληρώσεως 

των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως».
3. Τον ν. 2503/1997 περί διοίκησης, οργάνωσης, στε−

λέχωσης της Περιφέρειας κ.λπ.
4. Την υπ’ αριθμ. 264/3.4.2001 απόφαση της Γ.Γ.Π.Β.Α. 

περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και άρθρ. 117 

παρ. 3 του Συντάγματος.
6. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «περί προστασίας των 

δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» 
και ειδικότερα τα άρθρα 41 παρ. 1 και 38 παρ.1.

7. Τις υπ’ αριθμ. 180417/1180/8.7.1980, 182447/3049/24.9.1980, 
141823/24.2.1983 διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας.

8. Η από 31.7.2009 Έκθεση Αυτοψίας της δασοπόνου 
Β. Καρακάση και του δασοφύλακα Γ. Κόκοτου που συ−
ντάχθηκε μετά την από 15.6.2009 πυρκαγιά.

9. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ/1.9.2009 εισήγηση της δασολό−
γου Λίνας Γρημπυλάκου με την οποία προτείνεται η 
κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης 7.940 τ.μ. στη θέση 
«Πετσοφάς» του δ.δ. Καλλονής του Δήμου Καλλονής Ν. 
Λέσβου, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα με σκοπό την αποκατά−
σταση της δασικής βλάστησης με φυσική αναγέννηση 
και τη διατήρηση του δασικού χαρακτήρα της κατα−
στραφείσας από πυρκαγιά έκτασης δάσους τραχείας 
πεύκης εμβαδού 3.100 τ.μ. και δασική έκταση αείφυλλων 

πλατύφυλλων εμβαδού 4.840 τ.μ. που βρίσκεται στη 
θέση «Πετσοφάς» του δ.δ. Καλλονής του Δήμου Καλ−
λονής Ν. Λέσβου.

Η έκταση απεικονίζεται στο από Σεπτέμβριο 2009 
τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:4.000, που συντά−
χθηκε από τη δασολόγο Λίνα Γρημπυλάκου και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, περιγρά−
φεται με περιμετρικά στοιχεία «1, 2, 3 … 14, 15, 16−1» και 
συντεταγμένες κορυφών ΕΓΣΑ 87 του παρακάτω πίνακα 
και συνορεύει:

• Ανατολικά: Με δασικής, χορτολιβαδικής και αγρο−
τικής μορφής έκταση.

• Δυτικά: Με δάσος και με επαρχιακό δρόμο και πέραν 
αυτού δάσος τραχείας πεύκης.

• Βόρεια: Με δασικής μορφής έκταση.
• Νότια: Με επαρχιακό δρόμο και πέραν αυτού με 

χορτολιβαδικής μορφής έκταση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ
ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87

α.α. Χ Ψ α.α. Χ Ψ
1 690313,47 4347837,30 9 690241,15 4347671,35
2 690291,61 4347829,17 10 690270,34 4347704,03
3 690277,93 4347804,03 11 690284,69 4347704,61
4 690263,89 4347789,66 12 690306,60 4347765,15
5 690237,99 4347762,69 13 690306,01 4347790,84
6 690239,47 4347752,16 14 690297,69 4347797,89
7 690208,27 4347719,76 15 690301,98 4347814,02
8 690211,56 4347691,31 16 690310,30 4347819,83
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως
  Μυτιλήνη, 1 Σεπτεμβρίου 2009

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Δασών

ΦΩΤΙΟΣ ΚΡΑΛΗΣ
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4520 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

    Αριθμ. 19585/481 (3)
Έγκριση καθορισμού Οριογραμμών τμήματος ρέματος, 

εφαπτόμενου ιδιοκτησίας Δημ. Πιτσιλαδή, στα όρια 
του οικισμού Αγίου Ισιδώρου, Δήμου Πλωμαρίου Λέ−
σβου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3200/1955 περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 39/1983 περί μεταβιβάσεως 

αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημ. Έργων στις Περιφε−
ρειακές Υπηρεσίες.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 1622/1986 «περί 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
δημοκρατικού προγραμματισμού» όπως αντικαταστά−
θηκαν με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 33 του 
ν. 1832/1989.

4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθμ. 33/1998 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
«Αστυνόμευση ρεμάτων και συντήρηση αντιπλ/κών έρ−
γων».

6. Το ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1988 με τις 
οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε διαδικασία οριοθέτησης 
και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες 
διατάξεις».

7. Το υπ’ αριθμ. 11737/ΤΔ.4838/8.7.2009 έγγραφο της 
Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου με το οποίο μας απέστειλε το εγκε−
κριμένο τοπογραφικό διάγραμμα της οριοθέτησης του 

ρέματος, εφαπτόμενου ιδιοκτησίας Δη. Πιτσιλαδή, που 
βρίσκεται στα όρια του οικισμού Αγίου Ισιδώρου του 
Δήμου Πλωμαρίου.

8. Την υδραυλική − υδρολογική μελέτη που υποβλήθηκε 
με το παραπάνω σχετικό έγγραφο και περιελάμβανε το 
ρέμα του θέματος.

9. Φωτοαντίγραφο του αποσπάσματος πρακτικού της 
υπ’ αριθμ. 7/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Πλωμαρίου, σύμφωνα με την οποία 
γνωμοδοτεί θετικά στον καθορισμό της προτεινόμενης 
οριογραμμής του ρέματος.

10. Την από 30.4.2009 έκθεση οριοθέτησης και τις κατά 
πλάτος τομές, σε χαρακτηριστικές θέσεις, όπου φαί−
νονται η φυσική κοίτη του ρέματος και η προτεινόμενη 
διατομή, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον καθορισμό των Οριογραμμών τμή−
ματος ρέματος που βρίσκεται στα όρια του οικισμού 
Αγίου Ισιδώρου του Δήμου Πλωμαρίου και εφάπτεται 
στην ιδιοκτησία Δημ. Πιτσιλαδή, όπως σημειώνεται με 
μπλε γραμμή στο από τον Νοέμβριο 2008 Τοπογραφικό 
Διάγραμμα κλίμακας 1:500, που συνέταξε ο Τοπογράφος 
Μηχανικός Μιχάλης Χατζέλλης και ελέγχθηκε και θεω−
ρήθηκε στις 30.4.2009 από την Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου, σύμ−
φωνα με τα στοιχεία της Υδρολογικής μελέτης αυτού, 
τις κατά πλάτος τομές και της έκθεσης οριοθέτησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη 18, Σεπτεμβρίου 2009

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

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
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4522 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4523

    Αριθμ. 5369 (4)
Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2938/15.11.2000 από−

φασης του Γενικού Γραμματέα Π.Δ.Ε. με την οποία 
κηρύχθηκε ως αναδασωτέα, δημόσια δασική έκτα−
ση (δάσος πεύκης) εμβαδού 25.000,00 τ.μ. στη θέση 
«Γούβα», Περιφέρειας Δήμου Πατρέων του Ν. Αχαΐ−
ας, Λόγω πυρκαγιάς.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκέντρωσης» 

όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.
β) Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας κ.λπ.».
γ) Του ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις 

Περιφέρειες κ.λπ.».
δ) Την υπ’ αριθμ. 186/30.6.1998 απόφαση Γ.Γ.Π.Δ.Ε 

«Ασκηση αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Δυτ. Ελλάδας επί θεμάτων ΔΑΣΙΚΩΝ και μεταβίβα−
ση του δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους 
Υπηρεσιακών Μονάδων της Περιφέρειας».

ε) Του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των Δασών και των 
Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και ειδικότερα:

δα) Του άρθρου 38,
δβ) Του άρθρου 41,
δγ) Του άρθρου 44 όπως αυτό συμπληρώθηκε με 

την παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198/
τ.Δ΄/2.10.2008).

στ) Του άρθρου 21 παρ.2 του ν. 3208/2003.
ζ) Την υπ’ αριθμ. 97870/2248/7.5.2009 εγκύκλιο διαταγή 

ΥΠ.Α.Α.Τ. σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 36 του 
ν. 3698/2008.

2. Την υπ’ αριθμ. 2938/15.11.2000 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα ΠΔΕ με την οποία κηρύχθηκε ως αναδασω−

τέα, δημόσια δασική έκταση (δάσος Πεύκης) εμβαδού 
25.000,00 τ.μ στη θέση «Γούβα», Περιφέρειας Δήμου 
Πατρέων του Ν. Αχαΐας.

3. Την υπ’ αριθμ. 6038/1514/5.2.2009 Πρόταση του Δα−
σαρχείου Πατρών για μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 
2938/15.11.2000 απόφασης Κήρυξης ως Αναδασωτέας, 
που εκδόθηκε Λόγω πυρκαγιάς.

4. Την υπ’ αριθμ. 13/2009 απόφαση της Α/θμιας Επι−
τροπής Επίλυσης Δασικών Αμφ/σεων Ν. Αχαΐας.

5. Τη θετική εισήγηση της Δ/νσης Δασών Ν. Αχαΐας 
και της Δ/νσης Δασών Π.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε μερικώς, την υπ’ αριθμ. 2938/15.11.2000 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΠΔΕ, βάσει της οποίας 
κηρύχθηκε ως αναδασωτέα, λόγω πυρκαγιάς, δημόσια 
δασική έκταση (δάσος Πεύκης) εμβαδού 25.000,00 τ.μ. 
στη θέση «Γούβα», Περιφέρειας Δήμου Πατρέων του 
Ν. Αχαΐας, ως προς την έκταση εμβαδού 9.236,37 τ.μ., 
που εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμα−
κας 1:2.000 με στοιχεία Α, Β, Γ ... Τ, Υ, Α, και θεωρήθηκε 
από το Δασάρχη Πατρών, όπως προκύπτει από την υπ’ 
αριθμ. 13/2009 απόφαση της Α/θμιας Επιτροπής Επίλυ−
σης Δασικών Αμφ/σεων Ν. Αχαΐας, η οποία δέχθηκε την 
υπ’ αριθμ. 6038/1514/5.2.2009 πρόταση του Δασαρχείου 
Πατρών, σύμφωνα με την οποία η παραπάνω έκταση 
ουδέποτε υπήρξε ούτε είναι και σήμερα Δασική.

Η παρούσα ισχύει μετά τη δημοσίευσή της στο Δήμο 
Πατρέων του Ν. Αχαΐας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του 
ν. 3200/1955.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ    
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