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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 22031/533 (1)
  Έγκριση καθορισμού Οριογραμμής τμήματος Ρέματος 

εφαπτόμενου στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού 
καθαρισμού του Δήμου Ν. Κούταλης Λήμνου.

  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. «Αστυ−
νόμευση ρεμάτων και συντήρηση αντιπλ/κών έργων».

6. Το ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1988 με τις 
υπ’ αριθμ. 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε οδηγίες διαδικασία ορι−

οθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα 
και άλλες διατάξεις».

7. Το υπ’ αριθμ. 14074/Τ.Δ. 5925/3.8.2009 έγγραφο της 
Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου που μας απέστειλε τα εγκεκριμένα 
Τοπογραφικά Διαγράμματα της οριοθέτησης του ρέ−
ματος εφαπτόμενο στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού 
καθαρισμού του Δήμου Ν. Κούταλης.

8. Την Υδραυλική − Υδρολογική Μελέτη που υποβλήθη−
κε με το παραπάνω σχετικό έγγραφο και περιελάμβανε 
το ρέμα του θέματος.

9. Την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας του ενός 
μηνός που σύμφωνα με το νόμο απαιτείται για τη γνω−
μοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Κούταλης.

10. Την από 16.6.2009 έκθεση οριοθέτησης και τις κατά 
πλάτος τομές όπου φαίνονται τα απαιτούμενα τμηματι−
κά έργα διευθέτησης πριν την κατασκευή των οποίων 
πρέπει να ληφθούν οι κατά νόμο εγκρίσεις, όπως αυτά 
θεωρήθηκαν στις 16.6.2009 από το Τμήμα Εγγ/κών − 
Υδρ/κών Έργων και Έργων Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. 
Λέσβου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον καθορισμό των Οριογραμμών τμή−
ματος ρέματος, εφαπτόμενο στις εγκαταστάσεις του 
Βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Ν. Κούταλης, όπως 
σημειώνονται με μπλε γραμμή στο από τον Οκτώβριο 
του 2007 Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:500 του 
Πολιτικού Μηχανικού − Υγιεινολόγου Παν. Μαρκαντωνά−
του, όπως αυτό ελέγχθηκε και θεωρήθηκε στις 16.6.2009 
από το Τμήμα Εγγ/κών − Υδρ/κών Έργων και Έργων 
Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου, και σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Υδρολογικής μελέτης αυτού, της έκ−
θεσης οριοθέτησης 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 δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μυτιλήνη, 14 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Γενικός Γραμαμτέας Περιφέρειας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
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4364 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

Αριθμ. 1788 (2)
     Επικύρωση οριογραμμών ρέματος στην περιοχή 

Αγίων Πάντων, Δήμου Φρέ, Ν. Χανίων.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Το ν. 3200/1955 περί Διοικητικής Αποκέντρωσης 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέ−
στερα.

2) Τις διατάξεις του π.δ. 39/1983 περί μεταβιβάσεως 
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημ. Έργων στις Περιφε−
ρειακές Υπηρεσίες.

3) Το νόμο υπ’ αριθμ. 2503/1997 περί διοίκησης, οργά−
νωσης, στελέχωσης της Περιφέρειας κ.λπ.

4) Το ν. 2853/16.7.1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων 
και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων (ΦΕΚ 116 Α΄), 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του ν.δ. 
10/29.12.1923 και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
π.δ. 18/21.3.1924 (ΦΕΚ 61 Α΄).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α΄).

6) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3044/2002 για 
την άσκηση αρμοδιοτήτων του Πολεοδομικού Σχεδια−
σμού.

7) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3010/2002 (Α’ 
91) εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις υπ’ αριθμ. 97/11 
ΕΕ και 96/1961 ΕΕ οδηγίες «διαδικασία οριοθέτησης και 
ρύθμισης θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες δι−
ατάξεις».

8) Τις διατάξεις του ν. 1337/1983 περί επεκτάσεως των 
πολεοδομικών σχεδίων κ.λπ.

9) Την υπ’ αριθμ. 3046/304/3.2.1989 απόφαση του Αν. 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
έργων «Κτιριοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα τις 
διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, σχετικά με τη δόμηση 
κοντά στα ρέματα», όπως ισχύει σήμερα.

10) Την υπ’ αριθμ. 33/1998 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ 
«Αστυνόμευση ρεμάτων και συντήρηση αντιπλ/κών έρ−
γων».

11) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 1622/1986 (περί 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

Δημοκρατικού Προγραμματισμού) όπως αντικαταστά−
θηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 33 του 
ν.1832/1989.

12) Το υπ’ αριθμ. Τ.Υ. 5567/12.8.2009 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Χανίων, με το οποίο δι−
αβιβάστηκαν για επικύρωση οι αναφερόμενες στο ρέμα 
οριογραμμές.

13) Την υπ’ αριθμ. 54/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Φρέ Ν. Χανίων, με τις οποίες 
συνηγορούν θετικά για την επικύρωση των οριογραμμών 
του παραπάνω ρέματος στις θέσεις που προτείνονται 
από τους μελετητές.

14) Την οριοθέτηση του παραπάνω ρέματος όπως 
φαίνεται στα τοπογραφικά διαγράμματα του πολιτι−
κού μηχανικού Γεωργίου Παγκαλάκη, που συντάχθηκε 
σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη του ιδίου, όπως αυτά 
ελέχθησαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Υ. Νομ/κής Αυ−
τοδιοίκησης Χανίων, αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε τις οριογραμμές ρέματος στην περιοχή 
Αγίων Πάντων, Δήμου Φρέ, Ν. Χανίων, όπως φαίνεται 
στα από τον Αύγουστο 2009 τοπογραφικά διαγράμμα−
τα του πολιτικού μηχανικού Γεωργίου Παγκαλάκη, που 
συντάχθηκαν σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη του 
ιδίου, όπως αυτά ελέχθησαν και θεωρήθηκαν από την 
Δ.Τ.Υ. Νομ/κής Αυτοδιοίκησης Χανίων.

Οι οριογραμμές των παραπάνω ρεμάτων περιβάλ−
λονται από τις πολυγωνικές γραμμές που ορίζουν τα 
σημεία 1 έως 9 και τα σημεία 1’ έως 9’.

Τα σημεία αυτά αποτυπώνονται στα προαναφερόμενα 
τοπογραφικά διαγράμματα και περιέχονται σε αυτά με 
τις συντεταγμένες τους (σύστημα συντεταγμένων είναι 
το ΕΓΣΑ 87).

Η υλοποίηση των πολυγωνικών γραμμών του παρα−
πάνω ρέματος γίνεται με βάση τις συντεταγμένες των 
αναφερομένων σημείων που περιέχονται στα υπόψη 
τοπογραφικά διαγράμματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 9 Σεπτεμβρίου 2009

   Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ
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    Αριθμ. 4527 (3)
Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2876/10.7.2003 (ΦΕΚ 

813Δ/30.7.2003) απόφασης του Γεν. Γραμ. Περιφέ−
ρειας Πελοποννήσου, για την κήρυξη αναδασωτέ−
ας έκτασης εμβαδού 11.217,73 τ.μ., στη θέση «Κόστα» 
Δ.Δ. Πορτοχελίου, του Δήμου Κρανιδίου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 «περί διοικητικής απο−

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

2. Το π.δ. υπ’ αριθμ. 51/1987 (ΦΕΚ 26/τ.Α/6.3.1987) «Καθο−
ρισμός της χώρας για το σχεδιασμό, προγραμματισμό 
και συντονισμό της Περιφερειακής Ανάπτυξης».

3. 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».

4. Την υπ’ αριθμ. 709/20.1.2005 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων και ασκήσεως αυτών κατ’ εντολή μας».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγ−
ματος.

6. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «περί προστασίας των 
δασών κ.λπ.».

α) του αρθρ. 41 παρ. 1,
β) του αρθρ. 38 παρ. 1.
7. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «Προστασία δασικών 

οικοσυστημάτων κ.λπ.».
α) του άρθρου 12 παρ. 1 και 3
 β) του άρθρου 21 παρ. 9.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3698/2008 ΦΕΚ 

Α 198 «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες δι−
ατάξεις».

9. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 ΦΕΚ A4 άρθρο 21, 
σχετικά με την ανάκληση διοικητικών πράξεων, «Κώδι−
κας Διοικητικής Διαδικασίας».

10. Την υπ’ αριθμ. 97870/2248/7.5.2009 εγκύκλιο του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Οδηγίες 
για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 3698/2008».

11. Τις εγκύκλιες διαταγές του Υπουργείου Γεωργί−
ας.

α) Την υπ’ αριθμ. 160417/1180/8.7.1980 & 182447/ 3049/ 
24.9.1980.

β) Την υπ’ αριθμ. 107143/1057/18.9.2003.
12. Την υπ’ αριθμ. 2876/10.7.2003 (ΦΕΚ 813Δ/30.7.2003) 

απόφαση του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Πελοποννήσου, με 
την οποία κηρύχθηκε ως αναδασωτέα έκταση εμβαδού 
11.217,73 τ.μ. στη θέση «Κόστα» Δ.Δ. Πορτοχελίου, του 
Δήμου Κρανιδίου.

13. Την από 17.4.2008 αίτηση του Γεωργίου Σπ. Αρ−
γεντινή.

14. Την υπ’ αριθμ. 5269/11.8.2008 πρόταση της Δ/νσης 
Δασών Αργολίδας ,ως και την υπ’ αριθμ. ΔΥ/8.8.2008 
έκθεση αυτοψίας του δασολόγου Π. Λυμπερόπουλου, 
σύμφωνα με τις οποίες προτείνεται η μερική ανάκλη−
ση της υπ’αριθμ. 2876/10.7.2003 (ΦΕΚ 813Δ/30.7.2003) 

απόφασης κήρυξης αναδασωτέας έκτασης, για τμήμα 
αυτής εμβαδού 8.129,94 τ.μ., η οποία αποτελούσε πα−
λαιό αγρό, όπως προκύπτει από τα φωτοερμηνευτικά 
στοιχεία αεροφωτογραφιών ετών λήψης 1945 και πλέον 
τούτου πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 
12 του ν. 3208/2003, ουδέποτε ενέπιπτε στην παρ. 3 του 
ιδίου άρθρου και η απόφαση περί κηρύξεως αυτής ως 
αναδασωτέας τυγχάνει ανακλητέα κατά την παρ. 9 του 
άρθρου 21 του ν. 3208/2003.

15. Την υπ’αριθμ. 1917/2.9.2008 εισήγηση − πρόταση 
της Δνσης Δασών Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την 
οποία επιβεβαιώθηκε η πρόταση της Δ/νσης Δασών 
Αργολίδας και προτείνεται ομοίως η μερική ανάκληση 
της σχετικής απόφασης.

16. Το υπ’αριθμ. 54689/12470/4.9.2008 έγγραφο του 
Γενικού Διευθυντή Περιφέρειας Πελοποννήσου, με το 
οποίο γίνεται αποδεκτή η παραπάνω (στοιχ. 15) εισή−
γηση.

17. Την υπ’αριθμ. 8148/23.12.2008 Πράξη χαρακτηρισμού 
του Διευθυντή Αργολίδας.

18. Την υπ’ αριθμ. 11/2009 απόφαση της Πρωτοβάθμιας 
Επιτροπής Δασικών Αμφισβητήσεων Νομού Αργολίδας, 
με την οποία έγινε αποδεκτή η ως άνω πράξη χαρακτη−
ρισμού και επιβεβαιώθηκε ότι η έκταση των 8.129,94 τ.μ. 
πληροί τις προϋποθέσεις για την ένταξη της στο άρθρο 
12 παρ. 1 του ν. 3208/2009, καθώς επίσης ότι γίνεται 
αποδεκτή η πρόταση της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας 
για τη μερική ανάκληση, κατά την παρ. 9 του άρθρου 
21 του ν. 3208/2003, της υπ’ αριθμ. 2876/10.7.2003 (ΦΕΚ 
813Δ/30.7.2003) απόφασης του ΓΓΠΠ, για την κήρυξη 
έκτασης των 1.217,73 τμ. ως αναδασωτέας, αποφασί−
ζουμε:

Ανακαλούμε μερικώς την υπ’ αριθμ. 2876/10.7.2003 (ΦΕΚ 
813Δ/30.7.2003) απόφασή μας, με την οποία κηρύχθηκε 
έκταση 11.217,73 τ.μ. ως αναδασωτέα, για τμήμα αυτής 
εμβαδού 8.129,94 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Κόστα» 
Δ.Δ. Πορτοχελίου, του Δήμου Κρανιδίου, όπως απει−
κονίζεται στο από 12.9.2008 τοπογραφικό διάγραμμα 
του δασολόγου Π. Λυμπερόπουλου, κλίμακας 1:1000, με 
περιμετρικά στοιχεία (1,2,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26, 
27,28,9,10,11,12,13,14,15,1) και συνορεύει:

Βόρεια: Με αναδασωτέα έκταση (δάσος Χ. Πεύκης).
Νότια: Με αγροτικές εκτάσεις.
Ανατολικά: Εν μέρει με αναδασωτέα έκταση και εν 

μέρει με αγρό.
Δυτικά: Εν μέρει με αναδασωτέα έκταση και εν μέρει 

με αγρό.
Η ως άνω απόφαση ανακαλείται μερικώς, σύμφωνα με 

την παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 3208/2003, καθ’ όσον η 
έκταση των 8.129,94 τ.μ. η οποία όπως αναφέρεται παρα−
πάνω, υπάγεται στην παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 3208/2003 
και δεν εμπίπτει στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Τρίπολη, 15 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ    
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