
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος 
υδατορέματος, στην αγροτική περιφέρεια Βα-
φειός του Δήμου Λέσβου.

2 Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3794/30-9-2009 
(ΦΕΚ 450/Δ/9-10-2009) απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί 
κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας, ως προς την 
έκταση συνολικού εμβαδού 1.099,42 τ.μ. (Τμήμα 
Ια και ΙΙα) στη θέση «Λιθαρά Αλώνι - Πλατανιάς -
Κερασούλες» Δ.Κ. Καρπενησίου Δήμου Καρπενη-
σίου Π.Ε. Ευρυτανίας.

3 Κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας, εμβαδού 
35.700,00 τ.μ. στη θέση «Στενό» Τ.Κ. Γκραίκα, ΔΕ 
Συμπολιτείας, Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 90223/Φ.1/3 (1) 
Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήμα-

τος υδατορέματος, στην αγροτική περιφέρεια 

Βαφειός του Δήμου Λέσβου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.  4325/11.05.2015 

(ΦΕΚ 47 Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 56 κεφαλ. Γ΄ του ν.  4257/
14.04.2014 (ΦΕΚ 93 Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδι-
ότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

3. Το ν.  3852/04.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010.

4. Το π.δ. υπ’ αριθμ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α/27.12.2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

5. Την υπ’ αριθμ. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 
4/06.02.2015 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Αποδοχή παραιτήσεων Γε-

νικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
της χώρας».

6. Το ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14.4.2014) «Διαδικασία 
Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - 
ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 17729/ΤΔ1416/12.5.2016 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Τ.Υ. ΠΕ Λέσβου για την κατάθεση 
του φακέλου του έργου του θέματος με το οποίο επίσης 
μας ενημερώνει ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία του 
ν. 4258/2014 για γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Λέσβου.

8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 36826/ΑΦ1/3/Οριοθ. Λέ-
σβος/24.5.2016 έγγραφο της Διεύθυνσής μας για την 
πληρότητα του φακέλου.

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 41720/ΤΔ3843/19.9.2016 έγγρα-
φο της Διεύθυνσης Τ.Υ. ΠΕ Λέσβου για την κατάθεση του 
φακέλου του έργου του θέματος, ο οποίος περιλαμβά-
νει τροποποιημένο οριζοντιογραφικό και υψομετρικό 
τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης του ρέματος σε 
κλίμακα 1:500 και την Τεχνική Έκθεση - υδραυλική με-
λέτη που συντάχθηκε από τον Τοπογράφο Μηχανικό 
Χαράλαμπο Κρικλάνη και ελέγχθηκε - θεωρήθηκε από 
τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου και αφορά στο ρέμα στην αγροτική πε-
ριφέρεια «Βαφειός» του Δήμου Λέσβου.

10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11596/ΤΔ836/28.3.2016 έγγρα-
φο της Διεύθυνσης Τ.Υ. ΠΕ Λέσβου προς το Δήμο Λέσβου 
με το οποίο ζητούσε τη γνωμοδότηση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και την ανάρτηση του οριζοντιογραφικού 
και υψομετρικού τοπογραφικού διαγράμματος αποτύ-
πωσης του τμήματος ρέματος του έργου του θέματος.

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15308/03-3-2016/5.4.2016 
έκθεση ανάρτησης της έκθεσης οριοθέτησης και του 
οριζοντιογραφικού και υψομετρικού τοπογραφικού δι-
αγράμματος αποτύπωσης του ρέματος σύμφωνα με την 
παρ. 2.3 του άρθρου 3 του ν. 4258/2014.

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 71789/ΑΦ1/3/Οριοθ. Ρεμ. Λέ-
σβος / 10.10.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕΧΩΣΧ Β. Αι-
γαίου για τη γνωμοδότηση των συναρμόδιων υπηρε σιών, 
σύμφωνα με την παρ. 2.1β του άρθρου 3 του ν. 4258/2014.

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7335/31.10.2016 έγγραφο της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, σύμφωνα με το οποίο 
το υπόψη έργο δεν εμπίπτει σε κηρυγμένο αρχαιολογικό 
χώρο.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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14. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 77862/1.11.2016 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Υδάτων Β.Α. Α.Δ.Α, με το οποίο γνωμοδοτεί 
θετικά επί του υπόψη έργου.

15. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 85514/29.11.2016 έγγραφο της
Διεύθυνσης Δασών Λέσβου, με το οποίο γνωμοδοτεί 
θετικά επί του υπόψη έργου.

16. Το γεγονός ότι δεν απαιτούνται έργα διευθέτησης 
για την οριοθέτηση του υπόψη τμήματος υδατορέματος.

17. Την υπ’ αριθμ. 45076/5738/2-10-2012 (ΦΕΚ 3181/
Β/29-11-2012) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αιγαίου περί παροχής εξουσιοδότησης 
πράξεων και εγγράφων με εντολή Γενικού Γραμματέα. 

18. Το γεγονός ότι με βάση την τελευταία πρόταση 
του άρθρου 2 της παραπάνω σχετικής απόφασης η υπο-
γραφή της παρούσας ανήκει στον Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αποφασίζει:

Την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών 
τμήματος υδατορέματος στην αγροτική περιφέρεια 

Βαφειός του Δήμου Λέσβου, όπως σημειώνονται στην 
οριζοντιογραφία κλ.: 1:500, που συνέταξε ο Τοπογράφος 
Μηχανικός Χαράλαμπος Κρικλάνης και ελέγχθηκε - θεω-
ρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της μελέτης. Η οριζοντιογραφία θεωρείται και υπογρά-
φεται από την Αν. Προϊσταμένη της αρμόδιας Διεύθυν-
σης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β. Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή με τη συνημμένη οριζοντιογραφία να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ   
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 Αριθμ. 2272/226191 (2)
Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3794/30-9-2009 

(ΦΕΚ 450/Δ/9-10-2009) απόφασης του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί 

κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας, ως προς την 

έκταση συνολικού εμβαδού 1.099,42 τ.μ. (Τμήμα 

Ια και ΙΙα) στη θέση «Λιθαρά Αλώνι - Πλατανιάς -

Κερασούλες» Δ.Κ. Καρπενησίου Δήμου Καρπε-

νησίου Π.Ε. Ευρυτανίας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑTEΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

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

του Συντάγματος (ΦΕΚ 120/Α/27-6-2008).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν.  3852/2010

(ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 6 και 280.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελ-
λάδας» (ΦΕΚ 231/A/27-12-2010).

4. Την πράξη 4 της 6-2-2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015) του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των 
Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
της Χώρας».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.  4257/2014
(ΦΕΚ 93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών».

6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.  3208/ 
2003 (ΦΕΚ 303/Δ/2003) «Προστασία των δασικών οικο-
συστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγ-
μάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει 
εκτάσεων και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε 
και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρ. 44 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/
Α/29-12-1979) «Περί προστασίας των δασών και των 
δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. 117080/6353/13-11-2014 εγκύκλιο 
διαταγή της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας 
Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Περί της 
διαδικασίας άρσης ή ανάκλησης αποφάσεων αναδά-
σωσης».

9. Την υπ’ αριθμ. 3794/30-9-2009 (Φ.Ε.Κ. 450/Δ/
9-10-2009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ-
ρειας Στερεάς Ελλάδας περί «Κήρυξης ως αναδασωτέ-
ας έκτασης συνολικού εμβαδού. 4.752,40 τ.μ. στη θέση 
«Λιθαρά Αλώνι - Πλατανιάς - Κερασούλες» Περιφέρειας 
Δ.Δ. Καρπενησίου, Δήμου Καρπενησίου, του Νομού Ευ-
ρυτανίας».

10. Την υπ’ αριθμ. 2694/12-8-1978 απόφαση του Δα-
σαρχείου Καρπενησίου περί «Έγκρισης εκχερσώσεως», 
με την οποία αποφασίστηκε η εκχέρσωση δασικής έκτα-
σης συνολικού εμβαδού 9,910 στρεμμάτων στη θέση 
«Λιθαρά Αλώνι ή Κερασούλες» Περιφέρειας Δήμου Καρ-
πενησίου για γεωργοδενδροκομική εκμετάλλευση.

11. Την από 27-7-2016 έκθεση αυτοψίας - εισήγηση της 
Αγορή Κωστούλας Δασολόγου του Δασαρχείου Καρπε-

νησίου, με την οποία εισηγείται την μερική ανάκληση της 
αριθμ 3794/30-9-2009 απόφασης του Γ.Γ.Π.Στ.Ε., ως προς 
την έκταση συνολικού εμβαδού 1.099,42 τ.μ. (τμήμα Ια 
εμβαδού 472,56 τ.μ. και τμήμα ΙΙα εμβαδού 626,86 τ.μ.), 
η οποία είχε αποδοθεί με την αριθμ. 2694/12-8-1978 
απόφαση του Δασαρχείου Καρπενησίου στη γεωργο-
δενδροκομική εκμετάλλευση.

12. Την υπ’ αριθμ. 3244/131024/27-7-2016 θετική ει-
σήγηση του Δασαρχείου Καρπενησίου, με την οποία ει-
σηγείται τη μερική ανάκληση της αριθμ. 3794/30-9-2009 
απόφασης του Γ.Γ.Π.Στ.Ε., ως προς την έκταση συνολικού 
εμβαδού 1.099,42 τ.μ. (Τμήμα Ια και ΙΙα) στη θέση «Λιθα-
ρά Αλώνι - Πλατανιάς - Κερασούλες» Δ.Κ. Καρπενησίου 
Δήμου Καρπενησίου Π.Ε. Ευρυτανίας.

13. Το αριθμ. 1377/131514/15-11-2016 έγγραφο της 
Δ/νσης Δασών Ευρυτανίας, με το οποίο εκφράζεται η 
σύμφωνη γνώμη της, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε μερικώς την υπ’ αριθμ. 3794/30-9-2009 
(ΦΕΚ 450/Δ/9-10-2009) απόφαση του Γ.Γ.Π.Στ.Ε., περί κή-
ρυξης έκτασης ως αναδασωτέας, ως προς την έκταση συ-
νολικού εμβαδού 1.099,42 τ.μ. (Τμήμα Ια εμβαδού 472,56 
τ.μ. και Τμήμα ΙΙα εμβαδού 626,86 τ.μ.) στη θέση «Λιθαρά 
Αλώνι - Πλατανιάς - Κερασούλες» Δ.Κ. Καρπενησίου Δή-
μου Καρπενησίου Π.Ε. Ευρυτανίας, λόγω πλάνης περί 
των πραγμάτων, επειδή με την αριθμ. 2694/12-8-1978 
απόφαση του Δασαρχείου Καρπενησίου είχε εγκριθεί η 
εκχέρσωση της για γεωργοδενδροκομική εκμετάλλευση 
και ως εκ τούτου δεν υπάγεται στις διατάξεις της δασι-
κής νομοθεσίας και μη δυνάμενη να χρησιμοποιηθεί για 
άλλες χρήσεις πέραν της αγροτικής.

Η συνολική έκταση απεικονίζεται στο συνημμένο το-
πογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.500, το οποίο απο-
τελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και προσδιο-
ρίζεται επακριβώς από τις αντίστοιχες συντεταγμένες 
ΕΓΣΑ '87, ως εξής:

Τμήμα Ια, εμβαδού 472,56 τ.μ., με στοιχεία περιμέτρου 
1,2,3,Β,Α,1 και όρια:

Ανατολικά: Με έκταση μη δασικού χαρακτήρα
Δυτικά: Με αναδασωτέα έκταση
Βόρεια: Με έκταση μη δασικού χαρακτήρα
Νότια: Με αναδασωτέα έκταση
Τμήμα ΙΙα, εμβαδού 626,86 τ.μ., με στοιχεία περιμέτρου 

6,7,8,6 και όρια:
Ανατολικά: Με έκταση μη δασικού χαρακτήρα
Δυτικά: Με αναδασωτέα έκταση
Βόρεια: Με αναδασωτέα έκταση
Νότια: Με έκταση μη δασικού χαρακτήρα
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 3794/30-9-2009

(ΦΕΚ 450/Δ/9-10-2009) απόφαση του Γ.Γ.Π.Στ.Ε..
Η απόφαση αυτή ισχύει από της δημοσιεύσεώς της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Καρπενήσι, 21 Δεκεμβρίου 2016

 Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ   
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 Αριθμ. 228453 (3)
Κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας, εμβαδού 

35.700,00 τ.μ. στη θέση «Στενό» Τ.Κ. Γκραίκα, ΔΕ 

Συμπολιτείας, Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

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

Συντάγματος της Ελλάδας.
Τις διατάξεις του ν.  3200/1955 «Περί διοικητικής 

αποκέντρωσης όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγε-
νέστερα».

Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του ν.  3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά-
δας και Ιονίου».

Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 
1993), την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06-02-2015 (ΦΕΚ Α΄ 24) και την αριθμ. 5751/11-02-2015 
Διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης περί άσκησης καθηκόντων του Αρχαι-
ότερου Γενικού Διευθυντή Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
όταν η θέση του Γενικού Γραμματέα είναι κενή.

Τις διατάξεις των άρθρων 37, 38 παρ. 1, 41 παρ. 1 και 3
του ν.  998/1979 «Περί προστασίας δασών και δασικών 
εν γένει εκτάσεων», όπως αντικαταστάθηκαν από τις δι-
ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4280/2014 και 
όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν (παρ. 4 άρθρο 
52 του ν. 4280/2014) με τις διατάξεις του άρθρου 32 του 
ν.  4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2015).

Τις διατάξεις του άρθρου 120 του ν. 1892/1990 «Για τον 
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

Τις υπ’ αριθμ. 160417/1180/08-07-1980 και 182447/ 
3049/24-09-1980 διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας.

Την υπ’ αριθμ. 169486/5-10-2016 αναφορά του Δα-
σαρχείου Αιγίου, με την οποία προτείνεται η κήρυξη ως 
αναδασωτέας της αναφερόμενης στο θέμα έκτασης.

Τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δασών Αχαΐας, 
αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατά-
σταση με φυσική αναγέννηση ή τεχνητή αναδάσωση της 
δασικής βλάστησης που καταστράφηκε δια πυρκαγιάς, 
έκταση Δημοσίου Δάσους αείφυλλων πλατύφυλλων 
(πουρνάρια, κουμαριές κ.λπ.) με ποσοστό κάλυψης 95% 
εμβαδού 35.700,00 τ.μ. στη θέση «Στενό» Τ.Κ. Γκραίκα, 
ΔΕ Συμπολιτείας, Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας, η οποία 
αποτελείται από τα σημεία 1,2,3,4,5,6,7......26,27,28,1, 
όπως αυτά φαίνονται και περιγράφονται στο συνημμέ-
νο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5000, το οποίο 
συνοδεύει την παρούσα και έχουν όρια:

Βόρεια: Με δημόσιο δάσος αειφύλλων πλατύφυλλων .
Νότια: Με δημόσιο δάσος αειφύλλων πλατύφυλλων.
Ανατολικά: Με δημόσιο δάσος αειφύλλων πλατύφυλ-

λων.
Δυτικά: Με δημόσιο δάσος αειφύλλων πλατύφυλλων.
Επιτρέπεται υποβολή κατ' αυτής αίτησης ακύρωσης 

στο οικείο Διοικητικό Εφετείο (άρθρο 47 ν.  3900/2010 
ΦΕΚ/213/τ.Α΄) μέσα σε προθεσμία (60) ημερών που αρ-
χίζει από την επομένη της δημοσίευσης ή κοινοποίησης 
της (άρθρο 46 π.δ. 18/1989 - ΦΕΚ/8/Α΄).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 29 Νοεμβρίου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ    
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