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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 6943/231 (1)
Έγκριση καθορισμού Οριογραμμής τμήματος Ρέματος 

παρά το οικόπεδο ιδιοκτησίας των Βορεάκου Γεωρ−
γίου και Χρίστου, στον οικισμό του Δήμου Λουτρό−
πολη Θερμής, Νήσου Λέσβου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΙΑΟΥ

  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 97/1911 Ε.Ε και 96/1961 Ε.Ε διαδικασία οριοθέ−
τησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και 
άλλες διατάξεις».

7. Το από 12.3.2007 υπ’ αριθμ. Τ.Δ. 1846 έγγραφο της 
ΔΤΥΝΑ Λέσβου που μας απέστειλε τα εγκεκριμένα το−
πογραφικά διαγράμματα της οριοθέτησης του ρέματος 
παρά το οικόπεδο ιδιοκτησίας των Βορεάκου Γεωργί−
ου και Χρήστου, στον οικισμό του Δήμου Λουτρόπολη 
Θερμής, Νήσου 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 
γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρόπολη 
Θερμής.

10. Την από 4.1.2005 έκθεση οριοθέτησης του Τμήμα−
τος Εγγ/κών − Υδρ/κών Έργων και Έργων Περιβάλλοντος 
της Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Λέσβου.

Εγκρίνουμε τον καθορισμό της Οριογραμμής τμήμα−
τος Ρέματος παρά το οικόπεδο ιδιοκτησίας των Βορε−
άκου Γεωργίου και Χρήστου, στον οικισμό του Δήμου 
Λουτρόπολη Θερμής, Νήσου Λέσβου, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Υδρολογικής μελέτης Οριογραμμής τμή−
ματος Ρέματος στην παραπάνω περιοχή του Δήμου 
Λουτρόπολης Θερμής και σύμφωνα με το από Νοέμβριο 
2006 Τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού 
Μιχαήλ Κινικλή, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 
από την Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Λέσβου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 26 Μαρτίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΘΡΑΚΟΥΛΗΣ
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Αριθμ. 4658/144 (2)
    Έγκριση καθορισμού Οριογραμμής τμήματος εφαπτό−

μενου της ιδιοκτησίας Δουκάκη Νικολάου, στη θέση 
«Καπερίνα» του οικισμού Παλαιόκηπου, του Δήμου 
Γέρας, 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 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 από 18.1.2007/υπ’ αριθμ. Τ.Δ. 494 έγγραφο της 
ΔΤΥΝΑ Λέσβου που μας υπέβαλε το φάκελο της οριο−
θέτησης του υπόψιν ρέματος.

8. Το υπ’ αριθμ. 634/12/12.2.2007 έγγραφό μας περί 
διόρθωσης σφαλμάτων προς τη Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου.

9. Την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας του ενός 
μηνός που σύμφωνα με το νόμο απαιτείται για τη γνω−
μοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Γέρας.

10. Το από 22.2.2007/υπ’ αριθμ. Τ.Δ. 1214 έγγραφο της 
ΔΤΥΝΑ Λέσβου που μας απέστειλε τα εγκεκριμένα το−
πογραφικά διαγράμματα της οριοθέτησης του ρέματος 
εφαπτόμενου της ιδιοκτησίας Δουκάκη Νικολάου, στη 
θέση «Καπερίνα» του οικισμού Παλαιόκηπου, του Δήμου 
Γέρας, Νήσου Λέσβου.

11. Την Υδραυλική−Υδρολογική Μελέτη που υποβλήθηκε 
με το παραπάνω σχετικό έγγραφο της ΔΤΥΝΑ Λέσβου 
και περιελάμβαναν το ρέμα του θέματος.

12. Την από 18.8.2005 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 τμήμα−
τος Ρέματος εφαπτόμενου της ιδιοκτησίας Δουκάκη 
Νικολάου, στη θέση «Καπερίνα» του οικισμού Παλαιό−
κηπου, του Δήμου Γέρας, Νήσου Λέσβου, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Υδρολογικής μελέτης Οριογραμμής 
τμήματος Ρέματος στην παραπάνω περιοχή του Δήμου 
Γέρας και σύμφωνα με το από Ιούλιο 2005 Τοπογραφικό 
διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Μιχαήλ Κινικλή, 
όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ.Τ.Υ.Ν.Α. 
Λέσβου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 21 Μαρτίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΘΡΑΚΟΥΛΗΣ
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    Αριθμ. 624 (3)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης 2,142 στρ. στη θέση 

«Μουτουλού» περιφέρειας Δ.Δ. Αθανίου Δήμου Απολ−
λωνίων Νομού Λευκάδας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

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

λάδας.
β) Του ν. 3200/1955 περί διοικητικής αποκέντρωσης 

όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα. 
γ) Του ν. 2503/30.5.1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέ−

χωση της Περιφέρειας κ.λπ.».
δ) Του ν. 998/1979 «περί προστασίας δασών κ.τ.λ.» 

και ειδικότερα του άρθρου 41 παρ 1δ, του άρθρου 38 
παρ. 1.

ε) Του ν. 3208/2003 «Προστασία δασικών οικοσυστη−
μάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων 
δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων 
και άλλες διατάξεις».

2. Τις εξής διαταγές του Υπ. Γεωργίας:
α) 160417/1180/8.7.1980
β) 182447/3049/24.9.1980.
3. Την υπ’ αριθμ. 457/27.2.2007 πρόταση της αρμόδιας 

Διεύθυνσης Δασών Λευκάδας σχετικά με την κήρυξη ως 

αναδασωτέας της αναφερόμενης στο θέμα έκτασης, 
αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα τη δασική έκταση εμβα−
δού 2,142 στρ. (δύο στρεμμάτων και εκατόν σαράντα δύο 
χιλιοστών του στρέμματος). Η έκταση αυτή που βρίσκε−
ται στη θέση «Μουτουλού», περιφέρειας Δ.Δ. Αθανίου, 
Δήμου Απολλωνίων Νομού Λευκάδας, απεικονίζεται με 
τα στοιχεία Α, Β, Γ, ..., Θ, Ι, Α στο προσαρτημένο στην 
παρούσα απόφασή μας διάγραμμα το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής και έχει όρια: 

Βόρεια: Με δασική έκταση.
Νότια: Με αγρό.
Ανατολικά: Με αγρό.
Δυτικά: Με δρόμο.
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 καταστραφείσης κατά το χρονι−
κό διάστημα μετά το έτος 1998 από υλοτομία δασικής 
βλάστησης αποτελούμενης από αείφυλλα πλατύφυλλα 
(η υπόψη έκταση πριν τη καταστροφή της αποτελούσε 
δασική έκταση αείφυλλων πλατύφυλλων).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κέρκυρα, 14 Μαρτίου 2007

Ο Γενικός ΓραμματέαςΠεριφέρειας
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣΔΟΥ 
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Αριθμ. οικ. 3378 (4)
   Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού μηδέν κόμμα 

οκτακόσια ογδόντα δύο (0,882) στρεμμάτων και δύο 
κόμμα τριάντα επτά (2,037) στρεμμάτων στη θέση 
«Γκόγκα», Δημ. Διαμερίσματος Μωραΐτικων, Περιφ. 
Δήμου Μελιτειέων Ν. Κέρκυρας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος.
2. Του ν. 3200/1955 περί διοικ/κης αποκέντρωσης όπως 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με 
το ν.δ. 532/1970.

3. Το ν. 2503/30.5.1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχω−
ση της Περιφέρειας κ.λπ.».

4. Του ν. 998/1979 «περί προστασίας των δασών κ.τ.λ.» 
και ειδικότερα α) του άρθρου 41 παρ. 1 β) του άρθρου 
38 παρ. 1 όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.

5. Του ν. 3208/2003.
6. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας: 

α) 160417/1180/8.7.1980, β) 182447/3049/24.9.1980.
7. Την υπ’ αριθμ. 1099/26.10.2004 δ/γή Υπ. Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 3029/8.3.2005 απόφαση Γ.Γ.Π.Ι.Ν. 

με θέμα «Παράταση προθεσμίας κήρυξης εκτάσεων ως 
αναδασωτέων».

9. Την υπ’ αριθμ. 2970/1.3.2007 πρόταση της Δ/νσης Δα−
σών Κέρκυρας σχετικά με την κήρυξη ως αναδασωτέας 
της αναφερόμενης στο θέμα έκτασης αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα την παραπάνω δασικού 
χαρακτήρα έκταση, εμβαδού μηδέν κόμμα οκτακόσια 
ογδόντα δύο (0,882) στρεμμάτων και δύο κόμμα τριάντα 
επτά (2,037) στρεμμάτων. Η έκταση αυτή βρίσκεται στη 
θέση «Γκόγκα», Δημ. Διαμερίσματος Μωραΐτικων, Περιφ. 
Δήμου Μελιτειέων Ν. Κέρκυρας, απεικονίζεται με στοιχεία 
(Α, Β, Γ, Δ, Α) και (Ε, Ζ, Η, Θ, Ε) στο προσαρτημένο στην πα−
ρούσα απόφασή μας Τοπογρ. Διάγραμμα και έχει όρια:

Βόρεια: Ελαιόκτημα.
Νότια: Δασικού χαρακτήρα έκταση. 
Ανατολικά: Δασικού χαρακτήρα έκταση. 
Δυτικά: Αγροτικός δρόμος − Ελαιόκτημα.
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 παράνομη 
αποψίλωση δασικής βλάστησης, αποτελούμενης από 
πουρνάρι, κουμαριά, σχοίνο και αγρίλι, η οποία έγινε σε 
ανύποπτο χρόνο και διαπιστώθηκε στις 25.10.2006. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα 5 Μαρτίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣΔΟΥ    
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