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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 17049/501 (1)
  ́Εγκριση καθορισμού Οριογραμμής τμήματος Ρέματος 

Δαφίων στη θέση «Γήπεδο» του οικισμού Καλλονής, 
νήσου Λέσβου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

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

αποκέντρωσης», 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 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 33 του ν. 1832/1989.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 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 άρθρο 5 του 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 από 22.5.2007/αρ. πρωτ. Τ.Δ. 4213 έγγραφο της 
ΔΤΥΝΑ Λέσβου που μας απέστειλε τα εγκεκριμένα το−
πογραφικά διαγράμματα της οριοθέτησης του ρέματος 
Δαφίων στη θέση «Γήπεδο» του οικισμού Καλλονής, νή−
σου Λέσβου.

8. Την Υδραυλική−Υδρολογική Μελέτη καθώς και την 
Περιβαλλοντική Μελέτη που υποβλήθηκαν με το πα−
ραπάνω σχετικό έγγραφο και περιελάμβαναν το ρέμα 
του θέματος.

9. Την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας του ενός 
μηνός που σύμφωνα με το νόμο απαιτείται για τη γνω−
μοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλονής μετά 
το υπ’ αριθμ. Τ.Δ. 129/2.3.2007 έγγραφο της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. 
Λέσβου προς το Δήμο Καλλονής.

10. Την από 9.2.2007 έκθεση οριοθέτησης του Τμήμα−
τος Εγγ/κών − Υδρ/κών Έργων και Έργων Περιβάλλοντος 
της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου, n ρποία προτείνει ελάχιστη απαι−
τούμενη ανοιχτή ορθογωνική διατομή, καθαρού πλάτους 
τουλάχιστον 10,00 μέτρων στον πυθμένα της κοίτης και 
ύψους 2,00 μέτρων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον καθορισμό της Οριογραμμής τμήμα−
τος Ρέματος Δαφίων στη θέση «Γήπεδο» του οικισμού 
Καλλονής, νήσου Λέσβου, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Υδρολογικής μελέτης και της Έκθεσης Οριοθέτησης 
τμήματος Ρέματος στην παραπάνω περιοχή του Δήμου 
Καλλονής Λέσβου με ελάχιστη απαιτούμενη ανοιχτή ορ−
θογωνική διατομή καθαρού πλάτους τουλάχιστον 10,00 
μέτρων στον πυθμένα της κοίτης και ύψους 2,00 μέτρων 
και σύμφωνα με το από Ιανουάριο 2007 Τοπογραφικό 
διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Χατζέλη Μι−
χαήλ, όπως αυτό ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 
Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 27 Ιουνίου 2007 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΘΡΑΚΟΥΛΗΣ
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3404 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

    Αριθμ. 5775 π.ε. (2)
Άρση απόφασης κήρυξης ως αναδασωτέας, έκτασης 

εμβαδού 0,228 στρεμ. στη θέση «Κεραμίδι» Δ.Δ 
Μεταξοχωρίου, Δήμου Αγιάς Νομ. Λάρισας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2503/1997 «περί 

διοικητικής αποκέντρωσης».
2. Την υπ’ αριθμ. 1860/23.3.2001 (ΦΕΚ.421/12.4.2001) 

απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας «περί 
εξουσιοδότησης των Προϊσταμένων της Περιφέρειας, 
των Δ/ντών Δασών των Νομών, των Δασαρχών κλπ. να 
υπογράφουν με εντολή του».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 998/1979 «περί 
άρσης αναδασώσεων κ.λπ.».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 998/ 
1979.

5. Τις διατάξεις της παρ. 6α και 6ε του άρθρου 3 του
ν. 998/1979 «περί προστασίας των δασών και των 
δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας».

6. Την υπ’ αριθμ. 1099/26.10.2004 εγκύκλιο διαταγή του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Οδηγίες 
για την εφαρμογή του ν. 3208/2003».

7. Την υπ’ αριθμ. 3219/21.11.1997 απόφαση του Γ.Γ.Π. 
Θεσσαλίας, με την οποία κηρύχθηκε ως αναδασωτέα, 
δημόσια δασική έκταση εμβαδού 0,228 στρεμμάτων, της 
οποίας η βλάστηση είχε καταστραφεί λόγω παράνομης 
κατάληψης και εκχέρσωσης, στη θέση «Κεραμίδι» πε−
ριοχής Δ.Δ. Μεταξοχωρίου, Δήμου Αγιάς.

8. Την υπ’ αριθμ. 1775/3.7.2000 Πράξη Χαρακτηρισμού 
του Δασάρχη Αγιάς.

9. Την υπ’ αριθμ. 9/2002 απόφαση της Α΄ Βάθμιας 
Ε.Ε.Δ.Α. Ν. Λάρισας καθώς και την υπ’ αριθμ. 23/2003 
απόφαση της Β΄ Βάθμιας Ε.Ε.Δ.Α. Εφετείου Λάρισας.

10. Την υπ’ αριθμ. 1630/1.6.2004 βεβαίωση του Δασάρχη 
Αγιάς.

11. Την υπ’ αριθμ. 4234/29.11.2006 πρόταση του Δα−
σαρχείου Αγιάς, με το οποίο προτείνει την άρση ανα−
δάσωσης στην εν λόγω έκταση λόγω ανατροπής της 
αιτιολογικής της βάσης, αποφασίζουμε:

Αίρουμε την αναδάσωση σε έκταση συνολικού εμβα−
δού 0,228 στρεμμ. στη θέση «Κεραμίδι» περιοχής Δ.Δ. 
Μεταξοχωρίου, Δήμου Αγιάς, που είχε κηρυχθεί ως ανα−
δασωτέα με την αριθ. 3219/21.11.1997 απόφαση του Γ.Γ.Π. 
Θεσσαλίας, όπως αυτή απεικονίζεται στο τοπογραφικό 
διάγραμμα κλίμακας 1:200, το οποίο συντάχθηκε από 
το Δασαρχείο Αγιάς και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της απόφασης αυτής, για το λόγο ότι έχει ανατραπεί η 
αιτιολογική της βάση, δεδομένου ότι τμήμα αυτής ευρί−
σκεται εντός των ορίων οικισμού προϋφισταμένου του 
έτους 1923 και το υπόλοιπο τμήμα της χαρακτηρίστηκε 
μη δασική έκταση εμπίπτουσα στις διατάξεις της παρ. 
6α του άρθρου 3 του ν. 998/1979.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 13 Μαρτίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
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3406 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

    Αριθμ. 1057 (3)
Κήρυξη ως αναδασωτέων εκτάσεων στη θέση 

«Θεολογάδικα Μαντριά» Δημοτικού Διαμερίσματος 
Γαλάτιστας του Δήμου Ανθεμούντα Ν. Χαλκιδικής.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγμα−

τος της χώρας.
2. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «Περί Προστασίας Δα−

σών κ.λ.π. και ειδικότερα:
Ι. Του άρθρου 41 παρ. 1, 
II. του άρθρου 38.
3. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας με αριθμ.:
Ι. 160417/1180/8.7.1980, 
ΙΙ. 182447/3049/24.9.1980.
4. Την υπ’ αριθμ. 1106/11.3.2005 πρόταση του Δασαρ−

χείου Πολυγύρου.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2503/1997 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα 
Περιφέρειας».

6. Την υπ’ αριθμ. 5631/11.8.2000 απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Κατανομή 

αρμοδιοτήτων στους προϊσταμένους των Δασικών Υπη−
ρεσιών», αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε αναδασωτέα έκταση εμβαδού χιλίων εκα−
τόν ογδόντα εννέα τετραγωνικών μέτρων και δέκα εννέα 
εκατοστά του τετραγωνικού (1.189,19 τ.μ.) στη θέση «Θε−
ολογάδικα Μαντριά» Δημοτικού Διαμερίσματος Γαλάτι−
στας του Δήμου Ανθεμούντα Ν. Χαλκιδικής με σκοπό την 
προστασία και την αναδάσωση με φυσική αναγέννηση 
της έκτασης που εκχερσώθηκε παράνομα.

Η έκταση με στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Α εμβαδού 
1.189,19 τ.μ. συνορεύει:

Βορειοανατολικά: Με δασική έκταση,
Βορειοδυτικά: Με δασική έκταση,
Νοτιοανατολικά: Με δασική έκταση,
Νοτιοδυτικά: Με φερόμενη ιδιοκτησία Γκουγκούση 

Σταύρου του Νικολάου,
όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα που απο−

τελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Πολύγυρος, 11 Μαρτίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής Δασών 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΟΚΟΣ
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3408 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)

    Στο ΦΕΚ 116/Δ΄/22.3.2007 που δημοσιεύθηκε η υπ’ 
αριθμ. 656/25.2.2007 απόφασή μας σχετικά με «Κήρυ−
ξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 872 
στρεμμάτων στην περιοχή Κρυστάλλης (συστάδα 76α) 
και Διχάλας (εντός του τμήματος 80) του Δήμου Σώστη 
Νομ. Ροδόπης», γίνεται η εξής διόρθωση:

Στην παράγραφο (Α) του διατακτικού το λανθασμένο 
«..με στοιχεία Α,Β,Γ,.....Ι,Κ,Α και έχει όρια:»

στο ορθό «..με στοιχεία Α,Β,Γ,...Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Α και έχει 
όρια:», και

Στην παράγραφο (Β) του διατακτικού το λανθασμένο 
«με στοιχεία Λ,Μ,Ν,Ξ,Λ και έχει όρια:»

στο ορθό:
«με στοιχεία Ο,Π,Ρ,Σ,Τ,Ο και έχει όρια:»

  (Από την Περιφ. Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης)
 Ö

(5)
   Στο ΦΕΚ 150/Δ΄/16.4.2007 που δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 

5221/14.3.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Κρήτης σχετικά με «Καθορισμό και επανακαθορι−
σμό ορίων αιγιαλού και παραλίας στις περιοχές Παπαδι−
οκαμπο − Όρμο Φανερωμένης − Πλατάνι Δ/Δ Σκοπής του 
Δήμου Σητείας», επιφέρεται η εξής διόρθωση αναφορικά 
με την ημερομηνία υπογραφής της έκθεσης της Επιτρο−
πής Καθορισμού των ορίων Αιγιαλού−παραλίας:

Από το λανθασμένο «3.2.2006», στο ορθό «12.6.2006».

  (Από την Περιφέρεια Κρήτης)  
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