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  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8083/153 (1)
   Έγκριση καθορισμού Οριογραμμής τμήματος Ρέματος 

εφαπτόμενου της ιδιοκτησίας Μπουλούτη Χρήστου 
στην περιοχή «Αγίου Ιωάννη − Κάσπακα», του Δήμου 
Μύρινας, Νήσου Λέσβου.

   O 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 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 άρθρου 6 του ν. 2503/1997 «Δι−
οίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−

μιση 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 άρθρου 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 5.2.2008/αρ. πρωτ. 471 έγγραφο του Δή−
μου Μύρινας με το συνημμένο απόσπασμα πρακτικού 
2/30.1.2008 (αρ. αποφ. 29/2008) του Δημοτικού Συμβου−
λίου Μύρινας περί γνωμοδότησης σχετικά με την ορι−
οθέτηση τμήματος του ρέματος που αναφέρεται στο 
θέμα.

8. Το από 27.2.2008/αρ.πρωτ. Τ.Δ. 1115 έγγραφο της 
ΔΤΥΝΑ Λέσβου με τα οποία απέστειλε τα εγκεκριμένα 
τοπογραφικά διαγράμματα της οριοθέτησης του ρέμα−
τος εφαπτόμενου της ιδιοκτησίας Μπουλούτη Χρήστου 
στην περιοχή «Αγίου Ιωάννη−Κάσπακα», του Δήμου Μύ−
ρινας, Νήσου Λέσβου.

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

10. Την από 24.12.2007 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 Μπουλούτη 
Χρήστου στην περιοχή «Αγίου Ιωάννη−Κάσπακα», του 
Δήμου Μύρινας, Νήσου Λέσβου, όπως σημειώνεται με 
κόκκινη γραμμή στο από Νοέμβριο 2007 Τοπογραφικό 
διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Βαξεβανέρη 
Χαράλαμπου, όπως αυτά ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν 
από την Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Υδρολογικής μελέτης αυτού και τις 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 δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 30 Ιουνίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
ΒΑΘΡΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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3730 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

           Αριθμ. 3445 (2)
Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης 909,50 τ.μ. ως ανα−

δασωτέας, στη θέση «Παλαιό Υδραγωγείο» περιοχής 
Δ.Δ. Μεταξοχωρίου, Δήμου Αγιάς.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

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

διοικητικής αποκέντρωσης».
2. Την υπ’ αριθμ. 5851/10.7.2007 (ΦΕΚ 1157/τ.Β΄/2007) 

απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας 
«περί εξουσιοδότησης των Προϊσταμένων της Περιφέ−
ρειας, των Διευθυντών Δασών των Νομών, των Δασαρ−
χών κ.λπ. να υπογράφουν με εντολή του».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 38 παρ. 1 και 41 παρ. 1 και 
3 του ν. 998/1979 «περί προστασίας των δασών κ.λπ.».

4. Τις υπ’ αριθμ. α) 160417/1180/8.7.1980 και β) 182447/ 
3049/24.9.1980 διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας σχε−
τικές με την κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων.

5. Την υπ’ αριθμ. 2731/1.7.2008 αναφορά του Δασαρχεί−
ου Αγιάς με την οποία προτείνεται η κήρυξη της δημόσι−
ας δασικής έκτασης των 909,50 τ.μ., που βρίσκεται στη 
θέση «Παλαιό Υδραγωγείο» περιοχής Δ.Δ. Μεταξοχωρί−
ου, Δήμου Αγιάς, ως αναδασωτέας, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα δημόσια δασική έκταση 
εμβαδού 909,50 τ.μ., της οποίας η βλάστηση καταστρά−
φηκε λόγω παράνομης κατάληψης, αποψιλωτικής υλο−

τομίας της δασικής βλάστησης και δενδροφύτευσης (με 
ελαιόδενδρα) στη θέση «Παλαιό Υδραγωγείο» περιοχής 
Δ.Δ. Μεταξοχωρίου,

Δήμου Αγιάς, και η οποία ορίζεται:
Ανατολικά: Βαθμίδα στην οποία φύονται άτομα καρυ−

διάς και καστανιάς και πέραν αυτής ρέμα.
Δυτικά: Αγροτοδασικός δρόμος.
Βόρεια: Δημόσια δασική έκταση.
Νότια: Δημόσια δασική έκταση και παλιές δεξαμενές 

(Υδραγωγείο).
Η ανωτέρω έκταση απεικονίζεται στο διάγραμμα του 

Δασαρχείου Αγιάς το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσης.

Σκοποί της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης ως ανα−
δασωτέας, είναι η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα 
αυτής, ο αποκλεισμός διάθεσης της για άλλη χρήση 
και η αποκατάσταση της καταστραφείσης δασικής 
βλάστησης. (Η έκταση πριν την αποψιλωτική υλοτομία, 
καλύπτονταν με χαμηλή και αραιή βλάστηση αειφύλλων 
πλατύφυλλων).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Λάρισα, 21 Ιουλίου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασών Ν. Λάρισας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
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   Αριθμ. 10851 (4)
   Αλλαγή χρήσης γης τμήματος του υπ’ αριθμ. 266α κοι−

νοχρήστου τεμαχίου του αγροκτήματος Δ..Δ. Λύκοι 
Δήμου Έδεσσας Ν. Πέλλας για την ανέγερση στα−
βλικών εγκαταστάσεων»

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α/1996) «Κώ−

δικας Νομαρχιακής Αυτ/σης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 100/25.8.2003 (ΦΕΚ 1742Β/26.11.2003) 
απόφαση του Ν.Σ. Πέλλας 

3. Τις διατάξεις του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4Α/1985) για 
τροποποίηση και συμπλήρωση Πολεοδομικών διατάξεων 
κ.λ.π. και ειδικά το άρθρο 3 «περί καθορισμού χρήσεων 
παραχωρουμένων δημοτικών εκτάσεων» 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

5. Το από 17.7.1923 ν.δ. «περί σχεδίων πόλεων, κωμών 
και» οικισμών του Κράτους κ.λ.π» όπως ισχύει σήμερα. 

6. Το υπ’ αριθμ. 3736/12.5.2008 έγγραφο της Δ/νσης 
Γεωργικής Ανάπτυξης Γραφείο Πολιτικής Γης − Περιφ/
ρειας Κεντρ/κής Μακεδονίας 

7. Το υπ’ αριθμ. 38583/30.10.2007 έγγραφο της Δ/νσης 
Πολιτικής Γης Έδεσσας 

8. Το υπ’ αριθμ. 37878/25.10.2007 έγγραφο της Δ/
νσης Πολ/κού Σχεδ/σμού− Οικισμού και Χωρ/ξιας 
Ν.Α.Πέλλας

9. Το υπ’ αριθμ. 37556/17.10.2007 έγγραφο της Δ/νσης 
Γεωργίας Έδεσσας 

10. Το υπ’ αριθμ. 37482/07/8.2.2008 έγγραφο της Δ/νσης 
Υγείας− Πρόνοιας Ν. Πέλλας 

11. Το υπ’ αριθμ. 4246/20.10.2007 έγγραφο της 11ης 
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

12. Το υπ’ αριθμ. 8571/14.11.2007 έγγραφο της ΙΖ’ Εφο−
ρείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων

13. Το υπ’ αριθμ. 8731/1.11.2007 έγγραφο της Δ/νσης 
Τουρισμού 

14. Το υπ’ αριθμ. 15493/22.5.2007 έγγραφο του Τμήματος 
Τοπογραφήσεων Έδεσσας της Δ/νσης Πολιτικής Γης.

15. Το υπ’ αριθμ. 5419/17.1.2008 έγγραφο της Δ/νσης 
Δασών Έδεσσας 

16. Το υπ’ αριθμ. 3155/17.10.2007 έγγραφο του Υπ. Πο−
λιτισμού − Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρ.Μακε−
δονίας 

17. Το υπ’ αριθμ. 11260/15.11.2006 έγγραφο του Δήμου 
Έδεσσας όπου αναφέρονται οι υπ’ αριθμ. 248/2005 και 
195/2006 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Έδεσσας 18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού προϋπολογισμού, ούτε του προϋπολογι−
σμού του οικείου ΟΤΑ, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την χρήση γης του γηπέδου με στοι−
χεία Α−Β−Γ−Δ−Ε−Ζ−Η−Α, που αποτελεί τμήμα του υπ’ 
αριθμ. 266α κοινοχρήστου αγροτεμαχίου, αγροκτήμα−
τος Δ.Δ.Λύκοι του Δήμου Έδεσσας Ν. Πέλλας, εμβαδού 
4000 μ2, όπως αυτό απεικονίζεται στο συνημμένο στην 
παρούσα απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 
1:500 που θεωρήθηκε από τον Δ/ντή της Δ/νσης Πο−
λεοδομικού Σχεδιασμού−Οικισμού και Χωροταξίας Ν.Α. 
Πέλλας με την από 21.7.2008 πράξη, σαν χώρο για την 
ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.

Η απόφαση αυτή δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο 
από την υποχρέωση λήψης των σχετικών αδειών.

Κατά της παρούσας επιτρέπεται σύμφωνα με το άρ−
θρο 69 του π.δ. 30/1996 ( ΦΕΚ 21/Α) η άσκηση προσφυ−
γής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μόνο 
για παράβαση Νόμου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την λήψη της παρούσας που 
κατατίθεται στο Τμήμα Πολεοδομίας της Ν.Α. Πέλλας.

Κατά της απόφασης μας αυτής, ως και της εκδιδομέ−
νης αποφάσεως επί της προσφυγής του άρθρου 69 του 
π.δ. 30/1996, επιτρέπεται αίτηση ακύρωσης ως και αίτη−
ση αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφα−
σης μας, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας, μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών.

Η απόφαση αυτή με το τοπογραφικό διάγραμμα να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Έδεσσα, 21 Ιουλίου 2008

 Ο Νομάρχης
Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ 
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3734 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

Αριθμ. 3445 (5)
 Διόρθωση της υπ’ αριθμ. ΤΚ 1741/1998 απόφασης Νο−

μάρχη που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 837 Δ/23.10.1998, 
σχετικά με το δρόμο που συνδέει την οικιστική ενό−
τητα του Αγ. Ιωάννη Κεραμιδιού με την επαρχιακή 
οδό Καμαρίου −Κεραμιδιού Ν. Μαγνησίας

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 24.5.1985 (ΦΕΚ 270Δ) 

«δόμηση εκτός σχεδίου» και ειδικότερα το άρθρο 1 πα−
ραγρ. 2

2. Την με υπ’ αριθμ. 30/1998 απόφαση του Κοινοτικού 
Συμβουλίου  Κεραμιδιού, για χαρακτηρισμό του δρόμου 
που συνδέει την οικιστική ενότητα του Αγ. Ιωάννη Κε−
ραμιδιού με την επαρχ. οδό Καμαρίου − Κεραμιδιού Ν. 
Μαγνησίας, ως κυριότερου κοινοτικού

3. Την υπ’ αριθμ. ΤΚ 1741/1998 απόφαση Νομάρχη που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 837Δ/23.10.1998 και στην οποία 
αναγράφεται (1η σελίδα παραγρ. 3) «3) Την υπ’ αριθμ. 
940/27.8.1998 βεβαίωση της Κοινότητας Κεραμιδιού ότι 
ο δρόμος έχει διανοιχθεί από το έτος 1982»

4. Την υπ’ αριθμ. 1345/20.8.2007 αίτηση της Κοινότητας 
Κεραμιδιού, όπου αναφέρει ότι εκ παραδρομής αναγρά−

φτηκε στην υπ’ αριθμ. 940/27.8.1998 βεβαίωση της Κοι−
νότητας Κεραμιδιού, ότι ο δρόμος έχει διανοιχθεί από 
το έτος 1982, ενώ στην πραγματικότητα έχει διανοιχθεί 
το έτος 1972 και ζητά την αποκατάσταση στο ορθόν 
της σωστής χρονολογίας 1972 αντί 1982.

5. Το υπ’ αριθμ. 3.° πρακτικό της 1.7.2008, θέμα. 8.°, του 
Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος 
του Ν. Μαγνησίας αποφασίζουμε:

Διορθώνουμε την υπ’ αριθμ. ΤΚ 1741/1998 απόφαση Νο−
μάρχη και αποκαθιστούμε στο ορθό την σωστή χρονο−
λογία διάνοιξης του δρόμου, που συνδέει την οικιστική 
ενότητα του Αγ. Ιωάννη Κεραμιδιού με την επαρχιακή 
οδό Καμαρίου − Κεραμιδιού Ν. Μαγνησίας, σε 1972 αντί 
1982.

Αμέσως μετά την δημοσίευση της παρούσης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο παραπάνω χάρτης θα 
αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Χ.Ω. 
− Π.Ε. Ν.Α. Μαγνησίας επί 15ήμερον για να λάβουν γνώση 
οι ενδιαφερόμενοι.

   Βόλος, 21 Ιουλίου 2008

Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης
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