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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 9035/297 (1)
   Έγκριση καθορισμού Οριογραμμής τμήματος Ρέματος 

που βρίσκεται στο Νεοχώρι Δήμου Αγίου Μηνά Νή−
σου Χίου. 

  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 33/1998 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Αστυνόμευση 
ρεμάτων και συντήρηση αντιπλ/κών έργων».

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 από 22.3.2007/αρ. πρωτ. 3152 έγγραφο της ΔΤΥΝΑ 
Χίου που μας απέστειλε τα εγκεκριμένα τοπογραφικά 
διαγράμματα καθώς και την υδρολογική−υδραυλική με−
λέτη οριοθέτησης τμήματος Ρέματος που βρίσκεται στο 
Νεοχώρι Δήμου Αγίου Μηνά Νήσου Χίου.

8. Την υπ’ αριθμ. 33/22.2.2007 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου Αγίου Μηνά που γνωμοδοτεί θετικά 
για την οριοθέτηση του τμήματος του υπόψη ρέματος, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον καθορισμό της Οριογραμμής τμήμα−
τος Ρέματος »που βρίσκεται στο Νεοχώρι Δήμου Αγίου 
Μηνά Νήσου Χίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υδρο−
λογικής μελέτης του, και σύμφωνα με το από Νοέμβριο 
2006 Τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού 
Χαβιάρα Παναγιώτη, όπως αυτό ελέγχθηκε και θεωρή−
θηκε από την Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Χίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 13 Ιουνίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΘΡΑΚΟΥΛΗΣ
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    Αριθμ. 20068/1109 (2)
Κήρυξη ως αναδασωτέας δημοτικής δασικής έκτασης 

εμβαδού επτά στρεμμάτων και πεντακοσίων ενενή−
ντα πέντε εκατοστών του στρέμματος (7,595 στρ.) 
στη θέση «Περιβόλα» Πυργίου Δήμου Μαστιχοχωρί−
ων Ν. Χίου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις σχετικές διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση 

του ν. 3200/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 117 Του Συ−

ντάγματος της Χώρας.
3. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «περί προστασίας των 

δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» 
άρθρα 38 και 41 παρ. 1 και 3.

4. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «Προστασία δασι−
κών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν 
γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».

5. Τις υπ’ αριθμ. 160417/8.7.1980 και 182447/3049/24.9.1980 
διαταγές του Υπ. Γεωργίας.

6. Την υπ’ αριθμ. 20062/1108/14.6.2007 εισήγηση της 
Δ/νσης Δασών Χίου για κήρυξη καταστραφείσας από 
πυρκαγιά, δημοτικής δασικού χαρακτήρα έκτασης ως 
αναδασωτέας.

7. Τις διατάξεις των ν. 2218/1994 και ν. 2240/1994.
8. Τις Δ/ξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση, περιφέρειας».

9. Την υπ’ αριθμ. 264/3.4.2001 απόφαση Γεν. Γραμ. Περ. 
Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 457/Β/24.4.2001) περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό την αποκα−
τάσταση της δασικής βλάστησης και τον αποκλεισμό 
διάθεσής της για άλλο προορισμό, τη δημοτική δασική 
έκταση εμβαδού επτά στρεμμάτων και πεντακοσίων 
ενενήντα πέντε εκατοστών του στρέμματος (7,595 στρ.) 
στη θέση «Περιβόλα» Πυργίου Δήμου Μαστιχοχωρίων 
Ν. Χίου.

Η δασική βλάστηση που αποτελείτο από πουρνάρια και 
σπάρτα καταστράφηκε από πυρκαγιά την 22.6.2006.

Η έκταση αποτυπώνεται στο από Μάιος 2007 συνημ−
μένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 και στον 
χάρτη προσανατολισμού κλίμακας 1:5.000 του δασοπό−
νου Μασούρα Θωμά με τα στοιχεία Ε(Α−Β−Γ−Δ−Ε−Ζ−Η−Α)= 
7,595 στρ. και έχει όρια:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Δασική έκταση.
ΔΥΤΙΚΑ: Δασική έκταση.
ΒΟΡΕΙΑ: Δασική έκταση.
ΝΟΤΙΑ: Δασική έκταση.
Η αποκατάσταση της δασικής βλάστησης θα γίνει με 

φυσική αναγέννηση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Χίος, 14 Ιουνίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής Δασών 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ
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     Αριθμ. 20058/1107 (3)
 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημοτικού δάσους εμβαδού 

τριών στρεμμάτων και πενήντα τριών εκατοστών του 
στρέμματος (3,530 στρ.) στη θέση «Μισοράχιδο» Καρ−
δαμύλων Δήμου Καρδαμύλων Ν. Χίου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις σχετικές διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση 

του ν. 3200/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 117 του Συ−

ντάγματος της Χώρας.
3. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «περί προστασίας των 

δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» 
άρθρα 38 και 41 παρ. 1 και 3.

4. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «Προστασία δασι−
κών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν 
γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».

5. Τις υπ’ αριθμ. 160417/8.7.1980 και 182447/3049/24.9.1980 
διαταγές του Υπ. Γεωργίας.

6. Την υπ’ αριθμ. 20051/1106/14.6.2007 εισήγηση της 
Δ/νσης Δασών Χίου για κήρυξη καταστραφείσας από 
πυρκαγιά, δημοτικής δασικού χαρακτήρα έκτασης ως 
αναδασωτέας.

7. Τις διατάξεις των ν. 2218/1994 και ν. 2240/1994.
8. Τις Δ/ξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση, περιφέρειας».
9. Την υπ’ αριθμ. 264/3.4.2001 απόφαση Γεν. Γραμ. Περ. 

Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 457/Β/24.4.2001) περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό την αποκα−
τάσταση της δασικής βλάστησης και τον αποκλεισμό 
διάθεσής της για άλλο προορισμό, το δημοτικό δάσος 
εμβαδού τριών στρεμμάτων και πενήντα τριών εκατο−
στών του στρέμματος (3,530 στρ.) στη θέση «Μισοράχι−
δο» Καρδαμύλων Δήμου Καρδαμύλων Ν. Χίου.

Η δασική βλάστηση που αποτελείτο από τραχεία 
πεύκη, πουρνάρι και άρκευθους, καταστράφηκε από 
πυρκαγιά την 4.9.2005.

Η έκταση αποτυπώνεται στο από Μάιος 2007 συνημ−
μένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1: 1.000 και στον 
χάρτη προσανατολισμού κλίμακας 1:5.000 του δασοπό−
νου Μασούρα Θωμά αποτελούμενη από δύο τμήματα με 
στοιχεία Ε1(1−2−....−15−16−1)=2,925 στρ. και Ε2 (17−18−.....−23−
24−17)=0,605 στρ. Το τμήμα Ε1(1−2−....−15−16−1) έχει όρια:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Γεωργικές καλλιέργειες.
ΔΥΤΙΚΑ: Δάσος.
ΒΟΡΕΙΑ: Γεωργικές καλλιέργειες και δάσος.
ΝΟΤΙΑ: Δάσος.
Και το τμήμα Ε2 (17−18− ...... −23−24−17) έχει όρια:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Δάσος και γεωργικές καλλιέργειες.
ΔΥΤΙΚΑ: Γεωργικές καλλιέργειες.
ΒΟΡΕΙΑ: Δάσος και γεωργικές καλλιέργειες.
ΝΟΤΙΑ: Γεωργικές καλλιέργειες.
Η αποκατάσταση της δασικής βλάστησης θα γίνει με 

φυσική αναγέννηση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Xίος, 14 Ιουνίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ    
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