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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   4566/πε (1)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 4,000 στρ. 

στη θέση «Μοκρίζα» Περιφέρειας Δήμου Κερατέας 
του Νομού Αττικής.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 117 Pαρ. 3 του Συντάγματος της Ελ−

λάδος.
β) Του ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» 

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

της Περιφέρειας κλπ».

δ) Του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των Δασών και 
των Δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας και ειδι−
κότερα:

δα) του άρθρου 41 παρ. 1,
δβ) του άρθρου 38 παρ. 1.
ε) Του ν. 3208/2003 «Περί Προστασίας δασικών οικο−

συστημάτων κτλ».
2. Την υπ’ αριθμ. 4652/26.10.2006 πρόταση του αρμο−

δίου Δασαρχείου Λαυρίου σχετικά με την κήρυξη ως 
αναδασωτέας της αναφερόμενης στο θέμα έκτασης, 
αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα δημόσια δασική έκταση 
εμβαδού 4,000 στρ. (τεσσάρων στρεμμάτων)που βρίσκε−
ται στην θέση «Μοκρίζα» Περιφέρειας Δήμου Κερατέας 
του Νομού Αττικής, η οποία απεικονίζεται με στοιχεία 
οριογραμμής «1,α,β,γ,δ,ε,ζ,η,0,21,22,23,24,25,1» στο προσαρ−
τημένο στη παρούσα Απόφαση μας διάγραμμα, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και έχει όρια: 

Ανατολικά: Με αγροτική και αναδασωτέα έκταση.
Δυτικά: Με αγροτική και αναδασωτέα έκταση.
Βόρεια: Με αγροτική και αναδασωτέα έκταση.
Νότια: Με αγροτική έκταση.
Σκοποί της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης ως ανα−

δασωτέας είναι, η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα 
αυτής, ο αποκλεισμός διάθεσης της για άλλη χρήση και 
η αποκατάσταση της καταστραφείσης στις 23 Ιουλίου 
του έτους 2006 από πυρκαγιά δασικής βλάστησης απο−
τελούμενης από πλατύφυλλα (σχίνο, πρίνο, αγριελιά και 
ασπάλαθο) και χορτολιβαδικά είδη φυτών με ποσοστό 
κάλυψης > 25%.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αγία Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
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    Αριθμ. 636/13 (2)
Έγκριση καθορισμού Οριογραμμής τμήματος Ρέματος 

εφαπτόμενου της ιδιοκτησίας Ιωάννη Νικέλη στη 
θέση «Μυρίχια», αγροτικής περιφέρειας Βατερών 
του Δήμου Πολυχνίτου, νήσου Λέσβου.

  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 33/1998 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Αστυνόμευση 
ρεμάτων και συντήρηση αντιπλ/κών έργων».

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. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας του 
ενός μηνός που σύμφωνα με το νόμο απαιτείται για τη 

γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυχνίτου 
σχετικά με την οριοθέτηση του υπόψη ρέματος.

8. Το από 16.1.2007/αρ.πρωτ. Τ.Δ.9120 έγγραφο της 
ΔΤΥΝΑ Λέσβου που μας απέστειλε τα εγκεκριμένα το−
πογραφικά διαγράμματα της οριοθέτησης τμήματος 
Ρέματος εφαπτόμενου της ιδιοκτησίαςΙωάννη Νικέλη 
στην θέση «Μυρίχια», αγροτικής περιφέρειας Βατερών 
του Δήμου Πολυχνίτου, Νήσου Λέσβου.

9. Την Υδραυλική−Υδρολογική Μελέτη που υποβλήθη−
καν με το παραπάνω έγγραφο της ΔΤΥΝΑ Λέσβου.

10. Την από 7.7.2006 έκθεση οριοθέτησης του Τμήμα−
τος Εγγ/κών − Υδρ/κών Έργων και Έργων Περιβάλλοντος 
της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον καθορισμό της Οριογραμμής τμήματος 
ρέματος εφαπτόμενου της ιδιοκτησίας Ιωάννη Νικέλη 
στην θέση «Μυρίχια», αγροτικής περιφέρειας Βαχερών 
του Δήμου Πολυχνίτου, Νήσου Λέσβου, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Υδρολογικής μελέτης Οριογραμμής 
τμήματος Ρέματος στην παραπάνω περιοχή του Δήμου 
Πολυχνίτου και σύμφωνα με το από Ιανουάριο 2006 Το−
πογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Κινικλή 
Μιχάλη, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 
Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 9 Φεβρουαρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΘΡΑΚΟΥΛΗΣ
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    Αριθμ. 514 (3)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 

4.367,15 τ.μ. στη θέση «Καβουλινίτσα» περιφέρειας 
Δ.Δ. Καλλιθέας, Δήμου Τολοφώνος του Νομού Φω−
κίδας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 

του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση − Οργάνωση 

− Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.».
3. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των 

δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», 
όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 3208/2003 και συγκε−
κριμένα:

α) του άρθρου 41 παρ. 1,
β) του άρθρου 38 παρ. 1.
4. Τις διαταγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων:
α) 160417/1180/8.7.1980,
β) 182447/3049/24.9.1980.
5. Την υπ’ αριθμ. 137/19.1.2007 πρόταση του Δασαρχείου 

Λιδωρικίου, από την οποία προκύπτει ότι η έκταση που 
αναφέρεται στο θέμα είχε κατά το χρόνο καταστρο−
φής της που έγινε από παράνομη εκχέρσωση, κατά 
το μήνα Νοέμβριο 2006, από τον Νικόλαο Τσαπικούνη 
του Αλεξίου, κάτοικο Πατρών, δασικό χαρακτήρα κατά 
την έννοια του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 998/1979, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3208/2003 καλυπτόμενη από 
θαμνώδη δασική βλάστηση από σχίνα, κέδρα, πουρνάρια 
και ασπάλαθους σε ποσοστό 70% και ως εκ τούτου 
επιβάλλεται η κήρυξη της ως αναδασωτέας.

6. Την υπ’ αριθμ. 135/23.1.2007 αναφορά και σύμφωνη 
γνώμη της Δ/νσης Δασών Ν. Φωκίδας, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, τη δημόσια δασική έκταση, 
συνολικού εμβαδού 4.367,15 τ.μ. στη θέση «Καβουλινί−

τσα», περιφέρειας Δ.Δ. Καλλιθέας, Δήμου Τολοφώνος, 
με σκοπό, αφενός μεν τη διατήρηση του δασικού της 
χαρακτήρα, ώστε να αποκλειστεί η διάθεση της για 
άλλο προορισμό, αφετέρου δε την επαναδημιουργία 
της δασικής βλάστησης με φυσική αναγέννηση Προσ−
διορίζεται από τα στοιχεία ΤΜΗΜΑ Ι (Α−Β−Γ−...−Ρ−Σ−Α) και 
ΤΜΗΜΑ II (α−β−γ−δ−ε−ζ−α) όπως φαίνεται στο συνημμένο 
διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
αποφάσεως αυτής και έχει όρια:

ΤΜΗΜΑ Ι (Ε: 4.018,25 τ.μ.)
Ανατολικά: Με αγροτική οδό και πέραν αυτής με το 

τμήμα II και αγρό.
Δυτικά: Με βραχώδη ακτή.
Βόρεια: Με έκταση δασικού χαρακτήρα.
Νότια: Με αναγνωρισμένο δασωμένο αγρό Γ. Πομώ−

νη.
ΤΜΗΜΑ II (Ε: 348,90 τ.μ.)
Ανατολικά: Με αγροτική οδό και πέραν αυτής με 

αγρό.
Δυτικά: Με αγροτική οδό και πέραν αυτής με το τμή−

μα Ι.
Βόρεια: Με αγροτικό δρόμο.
Νότια: Με αγρό.
Η απόφαση αυτή ισχύει από της κοινοποιήσεώς της 

αρμοδίως και προ της δημοσιεύσεώς της στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 37 ν. 3200/1955).

Επιτρέπεται υποβολή κατ’ αυτής αίτησης ακύρωσης 
στο Σ.τ.Ε. μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, που 
αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής της (άρθρο 
46 π.δ. 18/1989).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού . 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λαμία, 8 Φεβρουαρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)

      Στην υπ’ αριθμ. 3981/29.11.2006 απόφαση του Δ/ντή 
Δασών του Ν. Τρικάλων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

1088/29.12.2006 τεύχος Δ΄, διορθώνεται το εσφαλμένο 
«δημόσια δασική έκταση» στο ορθό «δημοτικό δάσος».

  (Από την Περιφέρρεια Θεσσαλίας
 Δ/νση Δασών Τρικάλων  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster@et.gr*04000682602070008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

 Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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