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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5968 (1)
 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέ−

ματος «Παναγούδα», από το όριο εισόδου του ρέμα−
τος στον οικισμό Παναγούδα έως το σημείο εισόδου 
του στην τέως βιομηχανική περιοχή, στο Δ. Καβάλας 
του Ν. Καβάλας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 

91/Α) «Εναρμόνιση 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».

2. Την υπ’ αριθμ. 3046/304/89 (ΦΕΚ 59Δ/3.2.1989) απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων, «Κτιριοδομικός Κανονισμός» και ει−
δικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, σχετικά με τη 
δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν. 2853/16.7.1922 (ΦΕΚ Α116) «Περί 
υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεως των Δη−
μοσίων Υδάτων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντί−
στοιχες του ν.δ. 10/29.12.1923 και κωδικοποιήθηκαν από τις 
διατάξεις του π.δ. 18/21.3.1924 (ΦΕΚ 61Α΄).

4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α/30.5.1997) «Δι−
οίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρυθμίσεις 
θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5. Τις οικείες διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/1999) 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις».

6. Την υπ’ αριθμ. 1096/27.3.2003 (ΦΕΚ 393/Β/4.4.2003) από−
φαση του Γενικού Γραμματέα περιφέρειας Α.Μ.−Θ. «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων σε προϊσταμένους Δ/νσεων και 
Τμημάτων της Π.Α.Μ.−Θ.».

7. Το υπ’ αριθμ. 07/3996/6.10.2008 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. 
5968/10.10.2008) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε−
σιών Ν. Καβάλας με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία 
μας η μελέτη οριοθέτησης του ρέματος «Παναγούδα» που 
διασχίζει το Δήμο Καβάλας του Ν. Καβάλας.

8. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθμ. 36/30.11.2006 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, κατά 
την οποία αποφασίσθηκε ομόφωνα η επιστροφή του, φα−
κέλου μελέτης.

9. Το Απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθμ. 17/14.6.2007 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, κατά την 
οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (αριθμ. απόφασης 
332/2007) η έγκριση της μελέτης οριοθέτησης.

10. Την υδραυλική μελέτη για την οριοθέτηση του ρέ−
ματος που αναφέρεται στο θέμα και το Τοπογραφικό Δι−
άγραμμα που τη συνοδεύει (Αριθμ. σχεδίου Ο.Ρ.Π−ΟΙ, κλί−
μακας 1:500), όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Καβάλας και απο τα οποία 
προκύπτει ότι οι προτεινόμενες οριογραμμές ανταποκρί−
νονται σε πλημμυρική παροχή για περίοδο αναφοράς Τ = 
100 έτη, αποφασίζουμε: 

Επικυρώνουμε τις καθορισθείσες οριογραμμές τμήμα−
τος του ρέματος «Παναγούδα» από το όριο εισόδου του 
ρέματος στον οικισμό Παναγούδα έως το σημείο εισόδου 
του στην τέως βιομηχανική περιοχή, στο Δ. Καβάλας του 
Ν. Καβάλας, όπως φαίνονται στο Τοπογραφικό Διάγραμ−
μα υδραυλικής επίλυσης και προτεινόμενων οριογραμμών 
κλίμακας 1:500, όπως αυτό ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από 
τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Καβάλας.

 Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύ−
πτουν δαπάνες οι οποίες βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολο−
γισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 
63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α/22.4.2005)..

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ανωτέρω 
δημοσίευση.

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο Τοπογραφικό Διά−
γραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 31 Μαρτίου 2009
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
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    Αριθμ. 1209 (2)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 4,687 στρ. 

στη θέση «Ιερά Μονή Παράκλητου» Περιφέρειας του 
Δήμου Ωρωπίων και Κοινότητας Μαλακάσας του Νο−
μού Αττικής, η οποία κάηκε από την πυρκαγιά της 
27ης Αυγούστου του 2008.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1− Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 117 παρ. 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 κ.λπ.»
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) Την υπ’ αριθμ. 160417/1180/9.7.1980 εγκύκλιο δ/γή 

του Υ. Γεωργίας.
ζ) Του ν. 3208/2003 «Περί προστασίας δασικών οικο−

συστημάτων κ.τ.λ.».
2.− Την υπ’ αριθμ. 785/24.2.2009 πρόταση του αρμοδίου 

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

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα ιδιωτική δασική έκταση 
(δάσος) συνολικού εμβαδού 6,937 στρ. (έξι στρεμμάτων 
και εννιακοσίων τριάντα επτά χιλιοστών του στρέμμα−
τος) που βρίσκεται στην θέση «Ιερά Μονή Παράκλητου» 
Περιφέρειας του Δήμου Ωρωπίων και Κοινότητας Μα−
λακάσας του Νομού Αττικής, η οποία απεικονίζεται με 
στοιχεία οριογραμμής «1, 2, 3, 9’, 9, 10, 11, 1» εμβαδού 2,250 
στρ. και έκταση με στοιχεία «4, 4’, 5, 6, 7, 8, 4» εμβαδού 

4,687 στρ. στο προσαρτημένο στη παρούσα απόφασή 
μας διάγραμμα, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
αυτής και έχει όρια:

Έκταση με στοιχεία «1, 2, 3, 9’, 9, 10, 11, 1».
Ανατολικά: Με αγροτικές εκτάσεις βάσει της υπ. αρ. 

4262/8.10.1998 τελεσίδικης πράξης του Δασάρχη Κα−
πανδριτίου.

Δυτικά: Ομοίως.
Βόρεια: Ομοίως.
Νότια: Ομοίως.
Έκταση με στοιχεία «4, 4’, 5, 6, 7, 8, 4»
Ανατολικά: Εν μέρει με αγροτικές εκτάσεις σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. 357/22.1.2004 τελεσίδικη πράξη χαρα−
κτηρισμού του Δασάρχη Καπανδριτίου και εν μέρει με 
δάσος χαλεπίου πεύκης (δασωμένα κληροτεμάχια).

Δυτικά: Με αγροτικές εκτάσεις σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 4262/8.10.1998 τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού 
του Δασάρχη Καπανδριτίου.

Βόρεια: Με αγροτικές εκτάσεις σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 357/22.1.2004 τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού 
του Δασάρχη Καπανδριτίου.

Νότια: Με δάσος χαλεπίου πεύκης (δασωμένα κλη−
ροτεμάχια).

Σκοποί της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης ως αναδα−
σωτέας είναι, η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα αυ−
τής, ο αποκλεισμός διάθεσης της για άλλη χρήση και η 
αποκατάσταση της καταστραφείσης στις 27 Αυγούστου 
2008 από πυρκαγιά δασικής βλάστησης αποτελούμενης 
από δάσος χαλεπίου πεύκης με υπόροφη βλάστηση 
αειφύλλων πλατύφυλλων με ποσοστό κάλυψης 70% 
περίπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αγία Παρασκευή, 3 Απριλίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
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    Αριθμ. 30171/845/2007 (3)
Έγκριση καθορισμού Οριογραμμών ρέματος «Ταξιαρ−

χών», που διασχίζει την υπό πολεοδόμηση περιο−
χή Βαρειά −Ακρωτήρι του Δήμου Μυτιλήνης, Νομού 
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. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3010/2002 «Εναρ−
μόνιση 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. Την υπ’ αριθμ. 24/31.1.2005 απόφασή μας (ΦΕΚ 
199Δ΄/22.2.2005) με την οποία καθορίστηκαν οι οριο−
γραμμές τμήματος του ρέματος «Ταξιαρχών», που δια−
σχίζει την υπό πολεοδόμηση περιοχή Βαρειά −Ακρωτήρι 
του Δήμου Μυτιλήνης, Νομού Λέσβου, αναφερόμενου ως 
ρέματος εφαπτόμενου της ιδιοκτησίας Αντώνιου Καλ−
δέλλη στην τοποθεσία «Ακρωτήρι» του Δ.Δ. Ταξιαρχών, 
του Δήμου Μυτιλήνης.

  8. Το υπ’ αριθμ. 6004/13.8.2007 έγγραφο της ΔΤΥΝΑ 
Λέσβου που, κατόπιν αιτήσεως του Δήμου Μυτιλήνης, 
μας κατέθεσε νέο φάκελο της οριοθέτησης του ρέμα−
τος μαζί με την επέκταση καθορισμού Οριογραμμών 
και τις διορθώσεις του τοπογραφικού διαγράμματος 
λόγω εσφαλμένου υπολογισμού των συντεταγμένων 
στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνόδευε την προς 
τροποποίηση απόφασή μας.

9. Το υπ’ αριθμ. 393/2007 απόφαση του Δήμου που γνω−
μοδοτεί σχετικά με την ανάκληση της ως άνω απόφασης 
οριοθέτησης και συμφωνεί με την επανοριοθέτηση του 
εν λόγω ρέματος με παράλληλη επέκταση της.

10. Το γεγονός ότι κατά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 
24/31.1.2005 απόφασης οριοθέτησης εμφιλοχώρησε λά−
θος υπολογισμού των συντεταγμένων, αποφασίζουμε: 

1. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 24/31.1.2005 απόφασή 
μας (ΦΕΚ 199Δ΄/22.2.2005) για τους παραπάνω αναφε−
ρόμενους λόγους.

2. Εγκρίνουμε τον καθορισμό των Οριογραμμών του 
ρέματος «Ταξιαρχών», που διασχίζει την υπό πολεοδό−
μηση περιοχή Βαρειά −Ακρωτήρι του Δήμου Μυτιλήνης, 
Νομού Λέσβου, όπως αυτές σημειώνονται με κόκκινο 
στο νέο διορθωμένο Τοπογραφικό διάγραμμα του Το−
πογράφου Μηχανικού Μιχάλη Χατζέλλη, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Υδρολογικής μελέτης αυτού, όπως αυτό 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου 
στις 14.9.2006.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτουν 
δαπάνες, οι οποίες θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋ−
πολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 90 του π.δ.63/2005 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α/22.4.2005).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Μυτιλήνη, 7 Απριλίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ
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