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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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και Εμ. Καρυώτη στην περιοχή «Ταξιαρχών» Δήμου 
Μυτιλήνης, νήσου Λέσβου ...................................................... 1

Κήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης εμβαδού 4390 τ.μ. 
στη θέση «Φιλίππα», Δ.Δ. Κατταβιάς του Δήμου Νό−
τιας Ρόδου της νήσου Ρόδου, Ν. Δωδεκανήσου .... 2 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 17043/499 (1)
      Έγκριση καθορισμού οριογραμμής τμήματος Ρέματος 

που διέρχεται από τις ιδιοκτησίες των Α. Καρπούζη 
και Εμ. Καρυώτη στην περιοχή «Ταξιαρχών» Δήμου 
Μυτιλήνης, νήσου Λέσβου.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

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

κέντρωσης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ/τος 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 αντικαταστά−
θηκαν με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 33 του 
ν. 1832/1989.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2503/1997 «Δι−
οίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση 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 αντιπλημμυρι−
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 δι−

αδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 
υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

7. Το από 22.5.2007/αρ. πρωτ. Τ.Δ.4214 έγγραφο της 
ΔΤΥΝΑ Λέσβου που μας απέστειλε τα εγκεκριμένα το−
πογραφικά διαγράμματα της οριοθέτησης του ρέματος 
που διέρχεται από τις ιδιοκτησίες των Α. Καρπούζη και 
Εμ. Καρυώτη στην περιοχή «Ταξιαρχών» Δήμου Μυτιλή−
νης, νήσου Λέσβου.

8. Την Υδραυλική − Υδρολογική Μελέτη καθώς και 
την Περιβαλλοντική Μελέτη που υποβλήθηκαν με το 
παραπάνω σχετικό έγγραφο της ΔΤΥΝΑ Λέσβου και 
περιελάμβαναν το ρέμα του θέματος.

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

10. Την από 18.12.2006 έκθεση οριοθέτησης του Τμή−
ματος Εγγ/κών −Υδρ/κών Έργων και Έργων Περιβάλ−
λοντος της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου που υπολόγισε την ελά−
χιστη απαιτούμενη ανοικτή ορθογωνική διατομή του 
τμήματος του ρέματος με καθαρό πλάτος τουλάχιστον 
1,50 μέτρων πυθμένα της κοίτης και ύψος 1,00 μέτρο, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον καθορισμό της οριογραμμής τμήματος 
ρέματος που διέρχεται από τις ιδιοκτησίες των Α. Καρ−
πούζη και Εμ. Καρυώτη στην περιοχή «Ταξιαρχών» Δήμου 
Μυτιλήνης, νήσου Λέσβου, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Υδρολογικής μελέτης και της Έκθεσης οριοθέτησης 
τμήματος ρέματος στην παραπάνω περιοχή του Δήμου 
Μυτιλήνης και σύμφωνα με το από το Νοέμβριο 2006 
τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού 
Ερμόλαου Ζαμτράκη, με ελάχιστη απαιτούμενη ανοιχτή 
ορθογωνική διατομή ρέματος καθαρού πλάτους τουλά−
χιστον 1,50 μέτρων στον πυθμένα της κοίτης και ύψους 
1,00 μέτρου, όπως αυτό ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από 
τη .Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μυτιλήνη, 2 Ιουλίου 2007

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΘΡΑΚΟΥΛΗΣ
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3152 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

    Αριθμ. 4438 (2)
Κήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης εμβαδού 4390 τ.μ. 

στη θέση «Φιλίππα», Δ.Δ. Κατταβιάς του Δήμου Νό−
τιας Ρόδου της νήσου Ρόδου, Ν. Δωδεκανήσου.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3200/1955 περί 

διοικητικής αποκέντρωσης, όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το ν.δ. 532/1970.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2503/1997 «Διοί−
κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 
του Συντάγματος.

4. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των 
Δασών κ.λπ.» και ειδικότερα:

α) του άρθρου 41 παρ. 1,
β)του άρθρου 38 παρ. 1,
5. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας με αριθμ.:
α) 160417/1180/8.7.1980, β) 182447/3049/24.9.1980
6. Τις διατάξεις του άρθρου 120 του ν. 1892/1990 «Για 

τον εκσυχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄101).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 15 του ν. 3208/2003 
«Περί προστασίας δασικών οικοσυστημάτων κ.τ.λ.».

8. Την υπ’ αριθμ. 6032/12.10.2006 έκθεση αυτοψίας − 
φωτοερμηνείας και πρόταση του Δασολόγου Τσαούση 
Αλέξανδρου, με την οποία προτείνεται η κήρυξη της 
έκτασης που αναφέρεται στο θέμα ως αναδασωτέας.

9. Την υπ’ αριθμ. 4436/9.7.2007 εισήγηση της Δ/νσης 
Δασών Δωδεκανήσου για κήρυξη της εν λόγω δασικής 
έκτασης ως αναδασωτέας διότι εκχερσώθηκε παράνο−
μα, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα με σκοπό τη διατήρηση 
του χαρακτήρα της δασικής έκτασης και την αποκατά−
σταση της βλάστησης που καταστράφηκε, με φυσική ή 
τεχνητή αναδάσωση, από παράνομη εκχέρσωση έκταση 
εμβαδού 4390 τ.μ. που εκχερσώθηκε κατά το έτος 1997 
αποτελεί τμήμα της Κ.Μ 5000 γαιών Κατταβιάς, βρί−
σκεται στη θέση «Φιλίππα», του Δ.Δ. Κατταβιάς, Δήμου 
Νότιας Ρόδου, ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και η οποία 
απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
και έχει όρια ως εξής:

Ανατολικά: Κ.Μ 5000 γαιών Κατταβιάς − Δασική έκτα−
ση.

Δυτικά: Κ.Μ. 5000 γαιών Κατταβιάς − Δασική έκταση.
Βόρεια: Κ.Μ. 5000 γαιών Κατταβιάς − Δασική έκταση.
Νότια: Κ.Μ. 5000 γαιών Κατταβιάς − Οργωμένη έκταση.
Η απόφαση αυτή ισχύει από της κοινοποιήσεως της 

αρμοδίως (άρθρο 41 του ν. 998/1979) και προ της δημο−
σιεύσεως της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 
37 του ν. 3200/1955).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 9 Ιουλίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
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