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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. απόφ. 4274 (1)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2478/15.10.1998 (ΦΕΚ 933/Δ΄/ 

20.11.1998) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Αττικής «Περί κήρυξης ως αναδασωτέας εκτά−
σεως» 1,7274 στρ. στη θέση «Πουνταζέζα» του Δήμου 
Λαυρίου Νομού Αττικής.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) του άρθρου 117 παρ. 3 και άρθρου 24 παρ. 1 του 

Συντάγματος της Ελλάδος.
β) Του Ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» 

όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.
γ) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α΄/7.6.2010) «Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

δ) Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

ε) Του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των Δασών και 
των Δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και ειδι−
κότερα:

εα) τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2, 3 όπως τροπο−
ποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 3698/2008. 

στ) Του Ν. 3208/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα.

ζ) Την υπ’ αριθμ. 97870/2248/7.5.2009 εγκύκλιο δια−
ταγή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 36 του 
Ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Δ΄/2.10.2008).

η) Της υπ’ αριθμ. 566/2001 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
2. Τις διατάξεις και τη σχετική νομολογία περί ανά−

κλησης των διοικητικών πράξεων.
3. Την υπ’ αριθμ. 60/2011 απόφαση της Πρωτοβάθμιας 

Ε.Ε.Δ.Α., σύμφωνα με την οποία ακυρώθηκε μερικώς η 
υπ’ αριθμ. 1783/28.5.1998 πράξη χαρακτηρισμού του Δα−
σάρχη Λαυρίου, για έκταση συνολικού εμβαδού 3,422 
στρ. κατόπιν των υπ’ αριθμ. 273/25.5.2005 (αντίρρηση Γ. 
Καμηλαράκη), 85/3.3.2009 (αντίρρηση Ε. Δαβανέλλου), 
86/3.3.2009 (αντίρρηση Ι. Γρηγοράκη) και 532/24.8.2007, 
87/3.3.2009 (αντιρρήσεων Αγγελικής, Σοφίας και Γεωρ−
γίου Κερδεμελίδη) και χαρακτήρισε την ως άνω έκταση 
ως μη εμπίπτουσα στις διατάξεις της δασικής νομο−
θεσίας.

4. Το υπ’ αριθμ. 2277/121.6.2012 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Δασών Ανατολικής Αττικής περί τελεσιδικίας ως 
προς το Δημόσιο και ως προς τρίτους της υπ’ αριθμ. 
60/2011 απόφασης της Πρωτοβάθμιας Ε.Ε.Δ.Α.

5. Την υπ’ αριθμ. 2478/15.10.1998 (ΦΕΚ 933/Δ΄/20.11.1998) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής 
2522/3.9.1999 (ΦΕΚ 744/Δ΄/11.10.1999) περί κήρυξης ως 
αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 1,7274 στρ. στη θέση 
«Πουνταζέζα» του Δήμου Λαυρίου, όπως απεικονίζεται 
στο απόσπασμα του υπ’ αριθμ. 6488/2 φ. χάρτη ΓΥΣ κλ. 
1.5000 με στοιχεία (Α, Β, Η, Ζ, Δ, Ε, Α) που συνοδεύει την 
απόφαση κήρυξης.

6. Το γεγονός ότι η έκταση των 1,7274 στρ. που κηρύ−
χθηκε ως αναδασωτέα περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. 
60/2011 απόφαση της Πρωτοβάθμιας Ε.Ε.Δ.Α.
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7. Την υπ’ αριθμ. 1308/2005 απορριπτική απόφαση του 
ΣτΕ (που εκδόθηκε πριν την υπ’ αριθμ. 60/2011 απόφαση 
της Πρωτοβάθμιας Ε.Ε.Δ.Α.).

8. Την από 13.8.2013 αίτηση των Δαβανέλλου Ε. και 
Κερδεμελίδη Αγγελικής, Σοφίας και Γεωργίου, περί ανα−
κλήσεως της υπ’ αριθμ. 2478/15.10.1998 απόφασης του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Περί κήρυξης 
έκτασης ως αναδασωτέας».

9. Την υπ’ αριθμ. οικ. 49065/2345/17.9.2013 πρόταση 
ανάκλησης απόφασης αναδασωτέας έκτασης του Δα−
σαρχείου Λαυρίου, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 2478/15.10.1998 (ΦΕΚ 933/
Δ΄/20.11.1998) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Αττικής «Περί κήρυξης ως αναδασωτέας έκτα−
σης» εμβαδού 1,7274 στρ. (ενός στρέμματος και επτά 
χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων δεκάκις χι−
λιοστών του στρέμματος) στη θέση «Πουνταζέζα» της 
Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής 
του Νομού Αττικής, καθώς για την ως άνω έκταση κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν. 998/1979, εκδόθηκε η 
τελεσίδικη υπ’ αιρθμ. 60/2011 απόφαση της Τέταρτης 

Πρωτοβάβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφι−
σβητήσεων Ανατολικής Αττικής, ακυρώνοντας εν μέρει 
την υπ’ αριθμ. 1783/28.5.1988 πράξη χαρακτηρισμού του 
Δασάρχη Λαυρίου και κρίνοντας έκταση συνολικού εμ−
βαδού 3,422 στρ. (εντός της οποίας περιλαμβάνεται η 
επίδικη έκταση των 1,7274 στρ.), ως μη υπαγόμενη στις 
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Επομένως η ως άνω απόφαση κήρυξης του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής απώλεσε την αιτιολογι−
κή της βάση εκδοθείσα κατά πλάνη περί τα πραγματικά 
και νομικά δεδομένα. Η ανωτέρω έκταση των 1,7274 στρ. 
απεικονίζεται με στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Α) στο συνημ−
μένο στην παρούσα απόφαση απόσπασμα πινακίδας 
ΓΥΣ με αριθμ. φύλλου 6488/2 κλίμακας 1:5000, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα 18 Οκτωβρίου 2013 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. 45266/1312/Φ1/1 (2)
Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα−

τος, στη θέση «1o χλμ. της επαρχιακής οδού Μύρι−
νας − Μούδρου» του Δ.Δ. Μύρινας του Δήμου Λήμνου.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/30.5.1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/1997).
2. Το Ν. 3852/4.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010).

3. Το Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/Α΄/27.12.2010).

4. Το άρθρο 5 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α΄/2002) «Εναρ−
μόνιση 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».

5. Την υπ’ αριθμ. 108/15.3.2013 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Λήμνου, με την οποία γνωμοδοτεί θετικά 
για την πρόταση οριοθέτησης με την προϋπόθεση να 
«ληφθεί σοβαρά υπόψη η διατομή του ρέματος, στο ση−
μείο όπου ενώνεται το ρέμα με τον πλακοσκεπή οχετό».

6. Το υπ’ αριθμ. 12671/ΤΔ9720/18.4.2013 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Λέσβου με το οποίο διαβιβάστηκε μελέτη για την ορι−
οθέτηση του υπόψη ρέματος.

7. Το υπ’ αριθμ. 21016/594/Φ1/1 ΟΡ ΥΔ/ΤΟΣ/5.6.2013 έγ−
γραφο πληρότητας της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Βορείου 
Αιγαίου.

8. Το υπ’ αριθμ. 31650/ΤΔ2436/22.8.2013 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 

Λέσβου με το οποίο διαβιβάστηκε τροποποιημένη με−
λέτη που περιλαμβάνει την τοπογραφική αποτύπωση 
του ρέματος σε κλίμακα 1:500 και την Τεχνική Έκθεση 
που εμπεριέχει υδρολογική και υδραυλική μελέτη που 
συντάχθηκαν από τον Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. Πατρώνη 
Στ. Χρήστο και θεωρήθηκαν στις 15.7.2013 από τη Δι−
εύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου και αφορούν στο υπόψη ρέμα.

9. Το γεγονός ότι ελέγχθηκε και επαρκεί η διατομή 
του υφιστάμενου τεχνικού σύμφωνα με την υδρολογική 
μελέτη, αποφασίζει:

Την επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του ρέμα−
τος στη θέση «1o χλμ. της επαρχιακής οδού Μύρινας − 
Μούδρου» του Δ.Δ. Μύρινας του Δήμου Λήμνου συνο−
λικού μήκους 254,64 μ., όπως σημειώνονται με μπλε 
γραμμή στο τοπογραφικό διάγραμμα, που συνέταξε ο 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Πατρώνης Στ. Χρήστος, ελέγ−
χθηκε και θεωρήθηκε στις 15.7.2013 από τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης.

Στην περίπτωση που απαιτηθούν τμηματικά έργα δι−
ευθέτησης, πριν την κατασκευή αυτών να ληφθούν οι 
κατά νόμο εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή με το συνημμένο τοπογραφικό διά−
γραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

  Μυτιλήνη, 14 Οκτωβρίου 2013 

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*04005741411130008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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