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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 19229/588 (1)
  Καθορισμός οριογραμμής ρέματος που βρίσκεται στη 

θέση −Άγιος Μάρκος− του Δ.Δ. Βροντάδου του Δή−
μου Ομηρούπολης.

   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 & 96/61 Ε.Ε διαδικασία οριοθέτησης 
και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες 
διατάξεις».

7. Το από 31.5.2007/αρ.πρωτ. 4314 έγγραφο της ΔΤΥΝΑ 
Χίου που μας απέστειλε τα εγκεκριμένα τοπογραφι−
κά διαγράμματα καθώς και την υδρολογική−υδραυλική 
μελέτη οριοθέτησης τμήματος Ρέματος που βρίσκεται 
στη θέση θέση −Άγιος Μάρκος− του Δ.Δ. Βροντάδου του 
Δήμου Ομηρούπολης.

8. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας 
του ενός μηνός που σύμφωνα με το νόμο απαιτείται 
για την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου 
σχετικά με την οριοθέτηση τμήματος του ρέματος που 
αναφέρεται στο θέμα, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον καθορισμό της Οριογραμμής τμήμα−
τος Ρέματος που βρίσκεται που βρίσκεται στη θέση 
−Άγιος Μάρκος− του Δ.Δ. Βροντάδου του Δήμου Ομη−
ρούπολης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υδρολογικής 
μελέτης του, και σύμφωνα με το από Δεκέμβριο 2006 
Τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Χα−
βιάρα Παναγιώτη, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 
από την Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Χίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 2 Ιουλίου 2007

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΘΡΑΚΟΥΛΗΣ
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3558 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

Αριθμ. 3386 (2)
      Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 106,36 τ.μ. 

στη θέση «Προφήτης Δανιήλ», περιφέρειας Δήμου 
Λιβαδειάς, 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./Α΄/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.

6. Την υπ’ αριθμ. 2421/18.5.2007 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, από 
το έτος 1999 μέχρι το έτος 2000, 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 δασική βλάστηση αρκεύθου και πρί−

νου θαμνώδους μορφής και ως εκ τούτου επιβάλλεται 
η κήρυξη της ως αναδασωτέας.

7. Την υπ’ αριθμ. 1460/5.7.2007 αναφορά και σύμφωνη 
γνώμη της Δ/νσης Δασών Ν. Βοιωτίας, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα τη Δημόσια δασική έκτα−
ση, εμβαδού 106,36 τ.μ. στη θέση «Προφήτης Δανιήλ» 
περιφέρειας Δήμου Λιβαδειάς, του Νομού Βοιωτίας, με 
σκοπό, αφ’ ενός μεν τη διατήρηση του δασικού της χα−
ρακτήρα, ώστε να αποκλειστεί η διάθεσή της για άλλο 
προορισμό, αφ’ ετέρου δε την επαναδημιουργία της δα−
σικής βλάστησης με φυσική ή τεχνητή αναγέννηση.

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία: Κ1−Κ2−Κ9−Κ10−Κ11−Κ6−
Κ7−Κ8−Κ1 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.
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, 2 Αυγούστου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής Δασών κ.α.α.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ
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3560 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

    Αριθμ. 3618 (3)
Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 5997/15.11.2006 αποφ. 

Νομ. Θεσσαλονίκης που αφορά μεταβίβαση κοινο−
χρήστων εκτάσεων στο αγρ/μα Στανόβου− Καβαλα−
ρίου έτους 1935.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του αριθμ. π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21Α) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2) Τον Οργανισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Θεσσαλονίκης όπως ισχύει σήμερα.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8 του ν. 2503/1997 

(ΦΕΚ 107 τ. Α΄) που αφορούν αρμοδιότητες Νομαρχών 
και Γεν. Γραμ. Περιφέρειας σε θέματα «Εποικιστικής 
Νομοθεσίας».

4) Την υπ’ αριθμ. 10/1905/19.1.2007 απόφασή μας, με την 
οποία εξουσιοδοτούμε τον Αντινομάρχη Γεώργιο Τσα−
μασλή να υπογράφει πράξεις και έγγραφα με «Εντολή 
Νομάρχη».

5) Τις Γενικές Διατάξεις του Δ/κού Δικαίου που αφο−
ρούν διόρθωση, ανάκληση ή ακύρωση και Δ/κών Πρά−
ξεων.

6) Την υπ’ αριθμ. 49/2005 απόφαση της Γ΄ Επιτροπής 
Απαλ/σεων Θεσσαλονίκης με την οποία παραχωρήθη−
καν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 ν. 3147/2003 
μεταξύ άλλων και τα παρακάτω τεμάχια της Ο.Δ. του 
αγρ/τος Στανόβου−Καβαλαρίου υπέρ ΣΑΑΚ Λητής Λα−
ϊκών έτους 1935 ήτοι:

α) Τμήμα έκτασης 2.337,50 τ.μ. από το αριθμ. 32 ρέμ−
μα το οποίο καταργήθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
07/2839/28.3.2006 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρε−
σιών όπως αυτό φαίνεται στο Τοπογραφικό διάγραμμα 
του Πολιτικού Μηχανικού Νετκίδη Δημητρίου με στοι−
χεία Α, Β, Γ, Δ, Α.

β) Τμήμα έκτασης 2515,50 από το αριθμ. 90 ρέμ−
μα το οποίο καταργήθηκε σύμφωνα με το αριθμ. 
07/2842/28.3.2006 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρε−
σιών όπως αυτό φαίνεται στο Τοπογραφικό διάγραμμα 
του Πολιτικού Μηχανικού Νετκίδη Δημητρίου με στοι−
χεία Α, Β, Γ, Δ, Α.

γ) Τμήμα έκτασης 7.053 τ.μ. από το αριθμ. 460 (ορθό 
463) ρέμμα το οποίο καταργήθηκε σύμφωνα με το αριθμ. 
07/2840/28.3.2006 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρε−
σιών όπως αυτό φαίνεται στο Τοπογραφικό διάγραμμα 
του Πολιτικού Μηχανικού Νετκίδη Δημητρίου με στοι−
χεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Α, Η, Α.

δ) Τμήμα έκτασης 4.152 τ.μ. από το αριθμ. 482 (ορθό 
462) ρέμμα το οποίο καταργήθηκε σύμφωνα με το αριθμ. 
07/2841/28.3.2006 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρε−
σιών όπως αυτό φαίνεται στο Τοπογραφικό διάγραμμα 
του Πολιτικού Μηχανικού Νετκίδη Δημητρίου με στοι−
χεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Α.

7) Την υπ’ αριθμ. 5997/15.11.2006 απόφαση του Νομάρχη 
Θεσσαλονίκης με την οποία μεταβιβάστηκαν στο Νομικό 
Πρόσωπο του Δήμου Λαγκαδά, σύμφωνα με το άρθρο 
3 παρ. 2 του ν. 3147/2003 μεταξύ άλλων και τα παρα−
πάνω ακέραια τεμάχια με αριθμούς 32, 90, 253α, 462γ 
και 463 με αντίστοιχη έκταση 11.437 τ.μ., 6.250 τ.μ., 6.812 
τ.μ., 13.978 τ.μ. και 12.500 τ.μ. τμήματα των οποίων όμως 
ήταν ήδη παραχωρηθέντα σε τρίτους δικαιούχους με 
την ανωτέρω αριθμ. 49/2005 οριστική, και αμετάκλητη 
απόφαση της Γ΄ Ε.Α.Θ.

8) Τη διαπίστωση κατόπιν των ανωτέρω, ότι η απόφα−
ση με αριθμ. 5997/2006 του Νομάρχη Θεσσαλονίκης εί−
ναι χωρίς αντικείμενο και ανακλητέα, αφού μεταβίβασε 
εκτάσεις που ήδη ήταν παραχωρημένες και δεν ανήκαν 
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε μερικώς ως άνευ αντικειμένου, την αριθμ. 
5997/15.11.2006 απόφασή μας ως προς τις παραχωρη−
θείσες εκτάσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκε−
πτικό δηλαδή:

α) Μειώνεται η έκταση του αριθμ. τεμαχίου 32 (ρέμμα) 
από 11.437 τ.μ. σε 9.099,50 τ.μ. η οποία παραμένει στο 
Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Λαγκαδά.

β) Μειώνεται η έκταση του αριθμ. τεμαχίου 90 (ρέμμα) 
από 6.250 τ.μ. σε 3.734,50 τ.μ. η οποία παραμένει στο 
Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Λαγκαδά.

γ) Μειώνεται η έκταση του αριθμ. τεμαχίου 462γ (ρέμ−
μα) από 13.978 τ.μ. σε 9.826 τ.μ. η οποία παραμένει στο 
Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Λαγκαδά.

δ) Μειώνεται η έκταση του αριθμ. τεμαχίου 463 (ρέμ−
μα) από 12.500 τ.μ. σε 5.447 τ.μ. η οποία παραμένει στο 
Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Λαγκαδά.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση Νομάρχη 
ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 29 Ιουνίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Αντινομάρχης
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