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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 28946/648 (1)
Έγκριση καθορισμού Οριογραμμών τμήματος Ρέματος 

«Δάπλη» Δ.Δ. Σαμίων, Δήμου Βαθέως Σάμου.

   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. Το ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση 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. Το υπ’ αρίθμ. ΤΥ 161/9.2.2009 έγγραφο της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. 
Σάμου με το οποίο μας υποβλήθηκαν ελεγμένα και 
θεωρημένα τα εξής: Τεχνική Έκθεση με Υδρολογικά  
Υδραυλικά και Περιβαλλοντικά Στοιχεία, Τοπογραφι−
κό Διάγραμμα, Μηκοτομή και κατά Πλάτος Διατομές, 
συνταγμένα από τον Πολιτικό Μηχανικό Ηλία Β. Βα−
σιλείου.

8. Την υπ’ αριθμ. 4411/123/15.9.2009 έγγραφό μας με το 
οποίο ζητήσαμε διευκρινήσεις και διορθώσεις.

9. Το υπ’ αριθμ. ΤΥ 3147/9.10.2009 έγγραφο της 
Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Σάμου με το οποίο μας έστειλε διορθωμένο 
το τοπογραφικό διάγραμμα καθώς και την υδραυλική 
και υδρολογική μελέτη του εν λόγω ρέματος.

10. Αντίγραφο αποσπάσματος του πρακτικού 19/2008 
(απόφαση 482/2008) του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Βαθέως Σάμου, σύμφωνα με την οποία γνωμο−
δοτεί θετικά στην μελέτη οριοθέτησης του ρέματος 
«Δάπλη» που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου 
Βαθέως, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον καθορισμό των Οριογραμμών τμήμα−
τος ρέματος «Δάπλη» που βρίσκεται εντός των ορίων 
του Δήμου Βαθέως Σάμου, όπως σημειώνεται με μπλε 
γραμμή στο από 9.10.2009 Τοπογραφικό Διάγραμμα συ−
νταγμένο από τον Πολιτικό Μηχανικό Ηλία Β. Βασιλείου, 
όπως αυτό ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Υ.Ν.Α. 
Σάμου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υδρολογικής με−
λέτης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μυτιλήνη, 23 Οκτωβρίου 2009 

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

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
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    Αριθμ. 3939 (2)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 

12.047 τ.μ. στη θέση «Λαντζόρεμμα» περιφέρειας Δ.Δ. 
Αγ. Τριάδας, Δήμου Μώλου, του Νομού Φθιώτιδας. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 

του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α΄).

3. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 « Περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» 
(ΦΕΚ 289 Α΄) όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 3208/2003 
(ΦΕΚ 303 Α΄) και συγκεκριμένα:

α) του άρθρου 41 παρ. 1
β) του άρθρου 38 παρ. 1
4. Τις διαταγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και τροφίμων:
α) 160417/1180/8.7.1980
β) 182447/3049/24.9.1980
5. Την υπ’ αριθμ. 2594/31.5.2007 (Φ.Ε.Κ./Β΄/957/14.6.2007) 

απόφαση του Γ.Γ.Π.Σ.Ε. που αναφέρεται στην παρο−
χή εξουσιοδότησης του δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊσταμένους 
των Δασικών Υπηρεσιών, όπως εξακολουθεί να ισχύ−
ει με την υπ’ αριθμ. 11090/1073/11.2.2009 όμοια (Φ.Ε.Κ./
Β/346/26.2.2009).

6. Την υπ’ αριθμ. 7874/22.9.2009 πρόταση του Δασαρ−
χείου Λαμίας από την οποία προκύπτει ότι η έκταση που 
αναφέρεται στο θέμα είχε κατά το χρόνο καταστροφής 
της, που έγινε από παράνομη εκχέρσωση, κατά το έτος 
2008, Δασικό χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 3 
παρ. 2 του ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

1 του ν. 3208/2003 καλυπτόμενη από αείφυλλα πλατύ−
φυλλα σε ποσοστό 70% και ως εκ τούτου επιβάλλεται 
η κήρυξή της ως αναδασωτέας.

7. Την υπ’ αριθμ. 84828/3715/5.10.2009 αναφορά και 
σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δασών Ν. Φθιώτιδας, απο−
φασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα την Δημόσια δασική 
έκταση, συνολικού εμβαδού 12.047 τ.μ. στη θέση «Λα−
ντζόρεμμα» περιφέρειας Δ.Δ. Σκάρφειας, Δήμου Μώλου, 
του Νομού Φθιώτιδας, με σκοπό αφ’ ενός μεν τη διατή−
ρηση του δασικού της χαρακτήρα, ώστε να αποκλειστεί 
η διάθεσή της για άλλο προορισμό αφ’ ετέρου δε την 
επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης με τεχνητή 
αναγέννηση. Προσδιορίζεται από τα στοιχεία: Ε1 (1, 2, 
3, Η, 4, 1) εμβαδού 9.987 τ.μ. και Ε2 (4,5,6, 7,4) εμβαδού 
2.060 τ.μ. όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως 
αυτής και έχει όρια:

Ανατολικά: Με δημόσια δασική έκταση.
Δυτικά: Με δημόσια δασική έκταση και πέραν αυτής 

με ρέμμα.
Βόρεια: Με δημόσια δασική έκταση.
Νότια: Με δημόσια δασική έκταση.
Η απόφαση αυτή ισχύει από της κοινοποιήσεώς της 

αρμοδίως και προ της δημοσιεύσεώς της στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 37 ν. 3200/1955).

Επιτρέπεται υποβολή κατ’ αυτής αίτησης ακύρωσης 
στο Σ.τ.Ε. μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, που 
αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής της (άρθρο 
46 π.δ. 18/1989).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Λαμία, 23 Οκτωβρίου 2009

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής Δασών

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΡΕΟΥ
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     Αριθμ. 3954 (3)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 1.710,212 τ.μ. 

στη θέση «Αγ. Βασίλειος» περιφέρειας Δ.Δ. Καπαρελ−
λίου, Δήμου Πλαταιών, του Νομού Βοιωτίας.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 

του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α΄).

3. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 « Περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» 
(ΦΕΚ 289 Α΄) όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 3208/2003 
(ΦΕΚ 303 Α΄) και συγκεκριμένα:

α) του άρθρου 41 παρ. 1
β) του άρθρου 38 παρ. 1
4. Τις διαταγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και τροφίμων :
α) 160417/1180/8.7.1980
β) 182447/3049/24.9.1980
5. Την υπ’ αριθμ. 2594/31.5.2007 (Φ.Ε.Κ./Β/957/14.6.2007) 

απόφαση του Γ.Γ.Π.Σ.Ε. που αναφέρεται στη παροχή 
εξουσιοδότησης του δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊσταμένους 
των Δασικών Υπηρεσιών, όπως εξακολουθεί να ισχύ−
ει με την υπ’ αριθμ. 11090/1073/11.2.2009 όμοια (Φ.Ε.Κ./
Β/346/26.2.2009).

6. Την υπ’ αριθμ. 2972/14.9.2009 πρόταση του Δασαρ−
χείου Θηβών από την οποία προκύπτει ότι η έκταση που 
αναφέρεται στο θέμα είχε κατά το χρόνο καταστροφής 
της, που έγινε από παράνομη εκχέρσωση και υλοτο−
μία, σύμφωνα με την από 9.7.2009 έκθεση αυτοψίας 
και φωτοερμηνείας της Δασολόγου Άννας Καρούλη, 
Δασικό χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 
1 του ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 

του ν. 3208/2003 καλυπτόμενη από χαλέπιο πέυκη με 
υπόροφο από αείφυλλα πλατύφυλλα και ως εκ τούτου 
επιβάλλεται η κήρυξή της ως αναδασωτέας.

7. Την υπ’ αριθμ. 3148/5.10.2009 αναφορά και σύμφωνη 
γνώμη της Δ/νσης Δασών Ν. Βοιωτίας, αποφασίζουμε: 

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέο το Διακατεχόμενο δά−
σος εμβαδού 1.710,212 τ.μ. στη θέση «Αγ. Βασίλειος» 
περιφέρειας Δ.Δ. Καπαρελλίου, Δήμου Πλαταιών, του 
Νομού Βοιωτίας, με σκοπό αφ’ ενός μεν τη διατήρηση 
του δασικού του χαρακτήρα, ώστε να αποκλειστεί η 
διάθεσή του για άλλο προορισμό αφ’ ετέρου δε την 
επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης με φυσική ή 
τεχνητή αναγέννηση.

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία: Α−Β−Γ−Δ−Ε−Ζ−Η−Θ−Ι−
Κ−Α όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής 
και έχει όρια:

Ανατολικά: Με δάσος χαλεπίου πεύκης.
Δυτικά: Με έκταση μη δασικής μορφής (ελαιώνας).
Βόρεια: Με έκταση μη δασικής μορφής (ελαιώνας).
Νότια: Με δάσος χαλεπίου πεύκης.
Η απόφαση αυτή ισχύει από της κοινοποιήσεώς της 

αρμοδίως και προ της δημοσιεύσεώς της στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 37 ν. 3200/1955).

Επιτρέπεται υποβολή κατ’ αυτής αίτησης ακύρωσης 
στο Σ.τ.Ε. μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, που 
αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής της (άρθρο 
46 π.δ. 18/1989).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Λαμία, 23 Οκτωβρίου 2009 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής Δασών

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
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    Αριθμ. 3927 (4)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 

3.622,06 τ.μ. στη θέση «Γωνιά» περιφέρειας Δ.Δ. Δι−
στόμου, Δήμου Διστόμου, του Νομού Βοιωτίας.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 

του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 « Διοίκηση, οργά−

νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
107 Α΄). 

3. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» 
(ΦΕΚ 289 Α΄) όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 3208/2003 
(ΦΕΚ 303 Α΄) και συγκεκριμένα:

α) του άρθρου 41 παρ. 1
β) του άρθρου 38 παρ. 1 & 2δ
4. Τις διαταγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και τροφίμων:
α) 160417/1180/8.7.1980
β) 182447/3049/24.9.1980
5. Την υπ’ αριθμ. 2594/31.5.2007 (Φ.Ε.Κ./Β/957/14.6.2007) 

απόφαση του Γ.Γ.Π.Σ.Ε. που αναφέρεται στην παρο−
χή εξουσιοδότησης του δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊσταμένους 
των Δασικών Υπηρεσιών, όπως εξακολουθεί να ισχύ−
ει με την υπ’ αριθμ. 11090/1073/11.2.2009 όμοια (Φ.Ε.Κ./
Β/346/26.2.2009).

6. Την υπ’ αριθμ. 3835/24.9.2009 πρόταση του Δασαρ−
χείου Λιβαδειάς από την οποία προκύπτει ότι η έκταση 
που αναφέρεται στο θέμα είχε κατά το χρόνο κατα−
στροφής της, που έγινε από παράνομη εκχέρσωση και 
υπερβόσκηση, Δασικό χαρακτήρα κατά την έννοια του 
άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 1 του ν. 3208/2003 καλυπτόμενη από αείφυλλα 
πλατύφυλλα και ως εκ τούτου επιβάλλεται η κήρυξή της 
ως αναδασωτέας.

7. Την υπ’ αριθμ. 3096/29.9.2009 αναφορά και σύμφωνη 
γνώμη της Δ/νσης Δασών Ν. Βοιωτίας, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα τη δημόσια δασική έκταση 
συνολικού εμβαδού 3.622,06 τ.μ. στη θέση «Γωνιά» περι−
φέρειας Δ.Δ. Διστόμου, Δήμου Διστόμου, του Νομού Βοι−
ωτίας, με σκοπό αφ’ ενός μεν τη διατήρηση του δασικού 
της χαρακτήρα, ώστε να αποκλειστεί η διάθεσή της για 
άλλο προορισμό αφ’ ετέρου δε την επαναδημιουργία της 
δασικής βλάστησης με φυσική ή τεχνητή αναγέννηση.

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία: ΤΜΗΜΑ Ε1 (1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 19, 14, 15, 16, 17, 18, 1) και ΤΜΗΜΑ Ε2 (10, 11, 12, 13, 
14, 19, 8, 9, 10) όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως 
αυτής και έχει όρια:

Ανατολικά: Με δημόσια δασική έκταση.
Δυτικά: Με δημόσια δασική έκταση για την οποία ισχύ−

ει το υπ’ αριθμ. 12/2002 Π.Δ.Α. και η υπ’ αριθμ. 2164/2002 
απόφαση αναδάσωσης.

Βόρεια: Με δημόσια δασική έκταση.
Νότια: Με δημόσια δασική έκταση.
Η απόφαση αυτή ισχύει από της κοινοποιήσεώς της 

αρμοδίως και προ της δημοσιεύσεώς της στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 37 ν. 3200/1955).

Επιτρέπεται υποβολή κατ’ αυτής αίτησης ακύρωσης 
στο Σ.τ.Ε. μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, που 
αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής της (άρθρο 
46 π.δ. 18/1989).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Λαμία, 23 Οκτωβρίου 2009 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής Δασών

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ    
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