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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 21770/664 (1)
Έγκριση καθορισμού Οριογραμμών τμήματος ρέματος 

στη θέση «Θέρμα», αγροτικής περιφέρειας Μόριας 
του Δήμου Μυτιλήνης 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 Δημoσίων Έργων στις Πε−
ριφερειακές 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. «Αστυ−
νόμευση 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. Το υπ’ αριθμ. ΤΔ 5145/18.6.2007 έγγραφο της Διεύ−
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Λέσβου με το οποίο 
μας υποβλήθηκαν ελεγμένα και θεωρημένα τα Τοπογρα−
φικά Διαγράμματα καθώς και η Υδρολογική−Υδραυλική 
Μελέτη Οριοθέτησης τμήματος ρέματος που βρίσκεται 
στη θέση «Θέρμα», αγροτικής περιφέρειας Μόριας του 
Δήμου Μυτιλήνης Λέσβου.

8. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας του 
ενός μηνός που σύμφωνα με το νόμο απαιτείται για τη 
γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μυτιλήνης σχετικά με την οριοθέτηση τμήματος του 
ρέματος που αναφέρεται στο θέμα, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον καθορισμό των Οριογραμμών τμήμα−
τος ρέματος που βρίσκεται στη θέση «Θέρμα», αγροτι−
κής περιφέρειας Μόριας του Δήμου Μυτιλήνης Λέσβου, 
όπως σημειώνονται με κόκκινη γραμμή στο από τον 
Αύγουστο 2006 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Πολιτικού 
Μηχανικού Μιχάλη Κινικλή, όπως αυτό ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. 
Λέσβου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υδρολογικής μελέ−
της αυτού και τις θεωρημένες κατά Πλάτος Τομές όπου 
φαίνονται τα απαιτούμενα τμηματικά έργα διευθέτησης 
πριν την κατασκευή των οποίων πρέπει να ληφθούν οι 
κατά νόμο εγκρίσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 12 Δεκεμβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΘΡΑΚΟΥΛΗΣ
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    Αριθμ. 2373 (2)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης στη θέση «Κουτρι−

ές» περιφέρειας Δρακαίων του Δήμου Καρλοβασί−
ων Νομού Σάμου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3200/1955 «Περί διοικητικής αποκεντρώσεως».
2. Τις διατάξεις του ν. 532/1970 «Περί συμπληρώσεως 

των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως»
3. Το ν. 2503/1997 «Περί διοίκησης, οργάνωσης, στε−

λέχωσης της Περιφέρειας κ.λπ.».
4. Την υπ’ αριθμ. 264/3.4.2001 απόφαση Γεν. Γραμμα−

τέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 και άρθρου 24 
του Συντάγματος της Χώρας.

6. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 και ειδικότερα τα άρ−
θρα 38 παρ. 1 και άρθρο 41 παρ. 1 και 3 αυτού καθώς και 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3208/2003.

7. Τις υπ’ αριθμ. 160417/1180/8.7.1980, 182447/3049/24.9.1980 
και 141823/24.2.1983 διαταγές του Υπουργείου Γεωργί−
ας.

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ/15.12.2008 εισήγηση του δασολό−
γου της Διεύθυνσης Δασών Σάμου Γεωργίου Φωτιάδη 
για κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας στη θέση «Κου−

τριές» περιφέρειας Δρακαίων του Δήμου Καρλοβασίων 
του Νομού Σάμου, συνολικού εμβαδού 8495,16 τ.μ. που 
καταστράφηκε από πυρκαγιά, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα με σκοπό την προστα−
σία, την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης και τη 
διατήρηση του δασικού χαρακτήρα, την καταστραφεί−
σα από πυρκαγιά έκταση δάσους τραχείας πεύκης με 
υπόροφο αειφύλλων πλατύφυλλων συνολικού εμβαδού 
οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε τετραγω−
νικών μέτρων και δεκαέξι εκατοστών (8495,16 τ.μ.). Η 
καταστραφείσα έκταση λόγω πυρκαγιάς φαίνεται στο 
ενταγμένο στο Ε.Γ.Σ.Α. 87 συνημμένο τοπογραφικό διά−
γραμμα κλίμακας 1:2000 του δασολόγου της Διεύθυνσης 
Δασών Σάμου Γεωργίου Φωτιάδη καθώς και στο από−
σπασμα χάρτου Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:50000, που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. Συνορεύει:

Βόρεια: Δάσος.
Νότια: Δρόμος και εν συνεχεία δάσος.
Ανατολικά: Δάσος.
Δυτικά: Δάσος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Σάμος, 15 Δεκεμβρίου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΖΩΗ ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
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    Αριθμ. 4964π.ε. (3)
Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων της 2ης 

πολεοδομικής ενότητας σχεδίου πόλεως του Δήμου 
Ηγουμενίτσας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30.5.1997) «Διοίκηση, ορ−

γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 5 του ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/τ.Α΄) «Εναρμό−
νιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 
Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για 
τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

3. Το απόσπασμα από το υπ’ αριθμ. 15/2008 πρακτικό 
(αριθμ. απόφ. 157/2008) της συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, που γνωμοδοτεί θετικά υπέρ 
της οριοθέτησης και διευθέτησης των ρεμάτων της 2ης 
πολεοδομικής ενότητας σχεδίου πόλεως του Δήμου 
Ηγουμενίτσας.

4. Την υπ’ αριθμ. 30076/17.6.2008 απόφαση της Δι−
εύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, Περιφέρει−
ας Ηπείρου περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του 
έργου «Κατασκευή έργων στα πλαίσια οριοθέτησης 
ρεμάτων της 2ης πολεοδομικής ενότητας του Δήμου 
Ηγουμενίτσας».

5. Τα υπ’ αριθμ. 13260/3.9.2008, 18569/24.11.2008 και 
19439/5.12.2008 έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπη−
ρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας με τα οποία εστάλη−

σαν: Τοπογραφική Μελέτη (Τεχνική Έκθεση, 5 Σχέδια), 
Τεχνική Έκθεση με την Υδρολογική −Υδραυλική Μελέτη 
(7 Σχέδια), των υπόψη ρεμάτων, που συντάχθηκαν από 
τα συμπράττοντα γραφεία Κοτσώνη Κωνσταντίνου, Πα−
παναγιώτου Γεωργίου και Σδράλαγκα Γεωργίου, ελέγ−
χθηκαν και θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας, αποφασίζουμε: 

Επικυρώνουμε τον καθορισμό των οριογραμμών των 
ρεμάτων της 2ης πολεοδομικής ενότητας σχεδίου πό−
λεως του Δήμου Ηγουμενίτσας, όπως φαίνεται στα συ−
νημμένα οριζοντιογραφικά και υψομετρικά τοπογραφικά 
διαγράμματα και περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση 
που τα συνοδεύει, όπως συντάχθηκαν από τα συμπράτ−
τοντα γραφεία Κοτσώνη Κωνσταντίνου, Παπαναγιώτου 
Γεωργίου και Σδράλαγκα Γεωργίου, ελέγχθηκαν και 
θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Η υλοποίηση της εγκεκριμένης με την παρούσα από−
φασή μας οριογραμμής προαπαιτεί την εκτέλεση τε−
χνικών έργων, για τα οποία ισχύουν οι περιβαλλοντικοί 
όροι και περιορισμοί που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 
30076/17.6.2008 απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλο−
ντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Ηπείρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 13 Ιανουαρίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ
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    Αριθμ. 17762 (4)
Καθορισμός χρήσης παραχωρούμενου ακινήτου στο 

αγρ/μα «Κοιλάδα−Κρεμαστή».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 1512/11.1.1985 (ΦΕΚ 4/τ.Α΄) για την τροποποίηση 

και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων κ.λπ. κι ει−
δικότερα το άρθρο 3 παρ. 1 αυτού.

2. Το ν. 1337/12.3.1983 (ΦΕΚ 33/τ.Δ΄/14.3.1983) για την 
επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, όπως ισχύει.

3. Το ν. 360/1976 για τη χωροταξία και το περιβάλ−
λον όπως ισχύει με το κωδικοποιημένο π.δ/γμα της 
από 14.7.1999) ΦΕΚ 580 Α΄/22.7.1999 “Κώδικα Βασικής 
Πολεοδομικής Νομοθεσίας”.

4. Το ν. 1032/1980 για την σύσταση του Υπουργείο 
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.

5. Την υπ’ αριθμ. 110/2008 απόφαση Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Ελλησπόντου.

6. Την υπ’ αριθμ. 5597/12.11.2008 γνωμοδότηση για προσ−
διορισμό χρήσης γης βάσει του άρθρου 3 ν. 1512/1985 
η οποία εξεδόθη από την Διεύθυνση Πολεοδομίας και 
Περιβάλλοντος Κοζάνης.

7. Το α) ν. 2218/13.6.1994 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄/13.6.1994) «περί 
ίδρυσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίησης 
κ.λπ.» όπως συμπληρώθηκε με το ν. 2240/15.9.1994 (ΦΕΚ 
153/τ.Α΄/15.9.1994).

8. Το υπ’ αριθμ. 124332/16.12.1997 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Γεωργίας (Τμήμα Γ και Κ Αποκ/σης).

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλεί δαπάνη η υπόψη πα−
ραχώρηση σε βάρος του προϋπολογισμού του οικείου 
Ο.Τ.Α .

10. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 άρθρο 10 παρ. 8 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις», αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό χρήση γης για τη λειτουργία που γενι−
κά εξυπηρετεί την ίδρυση βιοτεχνικής μεταλλουργικής 
μονάδας από τον Αφεντουλίδη Αριστείδη του Αμάρα−
ντου στο υπ’ όψη τεμάχιο με στοιχεία Α−Β−Γ−Δ−Ε−Ζ−Η−Α. 
έκτασης 10.000 τ.μ. το οποίο εμπίπτει στο υπ’ αριθμ. 
1197ια χερσολείβαδο κοινόχρηστο της Αναμόρφωσης 
αγρ/τος «Κοιλάδα−Κρεμαστή» Νομού Κοζάνης έτους 
1960, όπως αυτό απεικονίζεται στο αναπόσπαστο με 
την παρούσα θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα που 
μας έστειλε η Διεύθυνση Τοπογραφικής Κοζάνης με το 
υπ’ αριθμ. 1670/16.7.2008 έγγραφό της.

Η απόφαση αυτή δεν απαλλάσσει τον ενδιαφε−
ρόμενο από την υποχρεωτική έκδοση των σχετικών 
(οικοδομικών) αδειών και την τήρηση της υπ’ αριθμ. 
8340/3591/12.12.1986 απόφασης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 7 Ιανουαρίου 2009

Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ    
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