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Έγκριση καθορισμού Οριογραμμής τμήματος Ρέμα−

τος στην περιοχή «Ακλειδιού», που διασχίζει την 
υπό πολεοδόμηση περιοχή Ακλειδιού του Δήμου 
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Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 3,155 
στρ. στη θέση «Ψηλοβούνι» Περιφέρειας τα του 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 75 (1)
Έγκριση καθορισμού Οριογραμμής τμήματος Ρέματος 

στην περιοχή «Ακλειδιού», που διασχίζει την υπό πο−
λεοδόμηση περιοχή Ακλειδιού του Δήμου Μυτιλήνης 
Νήσου Λέσβου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 του ν. 3200/1955 περί διοικητικής απο−

κέντρωσης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 39/1983 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» όπως αντικαταστά−
θηκαν με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 33 του 
ν. 1832/1989.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2503/1997 «Δι−
οίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση 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 αντπτλ/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 διαδι−
κασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδα−
τορέματα και άλλες διατάξεις».

7. Το υπ’ αριθμ. 613/2.11.2005 απόσπασμα πρακτικού 
του Δ.Σ. του Δήμου Μυτιλήνης περί γνωμοδότησης για 
οριοθέτηση του υπόψη ρέματος.

8. Το από 18.1.2006/αρ.πρωτ. Τ.Δ. 10561 έγγραφο της 
ΔΤΥΝΑ Λέσβου που μας απέστειλε τα εγκεκριμένα το−
πογραφικά διαγράμματα της οριοθέτησης του ρέμα−
τος στην περιοχή «Ακλειδιού» που διασχίζει την υπό 
πολεοδόμηση περιοχή Ακλειδιού του Δήμου Μυτιλήνης 
Νήσου Λέσβου.

9. Την Υδραυλική − Υδρολογική Μελέτη καθώς και την 
Περιβαλλοντική Μελέτη που υποβλήθηκαν με το 5.2.2004/
αρ.πρωτ. Τ.Δ. 761 έγγραφο της ΔΤΥΝΑ Λέσβου και περι−
ελάμβαναν το ρέμα του θέματος, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον καθορισμό της Οριογραμμής τμήμα−
τος Ρέματος στην περιοχή στην περιοχή «Ακλειδιού», 
που διασχίζει την υπό πολεοδόμηση περιοχή Ακλειδι−
ού του Δήμου Μυτιλήνης Νήσου Λέσβου, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Υδρολογικής μελέτης Οριογραμμής 
τμήματος Ρέματος στην παραπάνω περιοχή του Δή−
μου Μυτιλήνης και σύμφωνα με το από Ιούνιο 2002 
Τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού 
Μιχαήλ Χατζέλη, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 
από την Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 20 Φεβρουαρίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΘΡΑΚΟΥΛΗΣ−
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Αριθμ. 396 (2)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 3,155 στρ. 

στη θέση «Ψηλοβούνι» Περιφέρειας τα του Δ.Δ. Κα−
στρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας, του Νομού Θε−
σπρωτίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγ−

ματος της χώρας.
β. Του άρθρου 5 του ν. 3200/1955 «Περί διοικητικής 

αποκεντρώσεως», όπως αυτές τροποποιήθηκαν μετα−
γενέστερα.

γ. Του άρθρου 7 του ν. 2503/1997 (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»

και ειδικότερα: δα) Του άρθρου 41 παρ. 1 και δβ) Του 
άρθρου 38 παρ. 1.

2. Τις εξής διαταγές του Υπ. Γεωργίας με αριθμ.: α) 
160417/1180/6.7.1980 και β) 182447/3049/24.9.1980.

3. Την υπ’ αριθμ. 20358/27.9.2005 ΦΕΚ Β/1450/21.10.2005 
απόφαση του Γ.Γ. Π. Ηπείρου «Περί μεταβίβασης αρμο−
διοτήτων εγγραφών κ.λπ., με εντολή του Γ.Γ. Π. Ηπείρου 
στον Γεν/κό Δ/ντή, Επιθ/τη κ.λπ.».

4. Την υπ’ αριθμ. 296/6.2.2006 πρόταση της αρμόδιας 
Δ/νσης Δασών Θεσπρωτίας σχετικά με την κήρυξη ως 

αναδασωτέας της αναφερόμενης στο θέμα έκτασης, 
αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέο δημόσιο Δάσος, έκτασης 
εμβαδού 3,155 στρεμμάτων.

Η έκταση αυτή, βρίσκεται στην θέση «Ψηλοβούνι» του 
Δ.Δ. Καστρίου Δήμου Ηγ/τσας, Ν. Θεσπρωτίας, απεικονί−
ζεται με στοιχεία (ΑΒΓΔΕΚΙΘΑ) στο προσαρτημένο στην 
παρούσα απόφασή μας διάγραμμα, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής και έχει όρια: 

— Ανατολικά: Με Δημόσια Δασική έκταση και ελαι−
ώνα 

— Δυτικά: Με αγροτικό δρόμο που οδηγεί σε ελαιώ−
νες 

— Βόρεια: Με αγροτικό δρόμο 
— Νότια: Με Δημόσια Δασική έκταση και ελαιώνα.
Σκοποί της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης ως ανα−

δασωτέας είναι: η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα 
αυτής, ο αποκλεισμός διάθεσής της για άλλη χρήση και 
η αποκατάσταση της καταστραφείσας από εκχέρσωση 
δασικής βλάστησης με σκαπτικό μηχάνημα αποτελού−
μενης από άτομα πρίνου, σχίνου, δρυός, κουμαριάς και 
άλλα δασικά είδη.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ηγουμενίτσα, 13 Φεβρουαρίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ
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