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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 3687 (1)
Κήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης, εμβαδού 

9,775 στρ. στη δασική θέση «Αγία Μαρίνα » Περιφέ−
ρειας του Δήμου Περάματος της Νομαρχίας Πει−
ραιά.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγ−

ματος της Χώρας.
β) Των άρθρων 200, 201 και 205 του ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 

7/τ.Α΄/18.1.1969) «περί Δασικού Κώδικα».
γ) Των άρθρων 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 και 79 του 

ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/τ.Α΄/29.12.1979) «περί προστασίας 
των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της 
Χώρας», καθώς και του άρθρου 70 παρ. 3, όπως συμπλη−
ρώθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του v. 2040/1992 (ΦΕΚ 
70/τ.Α΄/23.4.1992) «περί ρύθμισης Θεμάτων Υπουργείου 
Γεωργίας κ.λπ.».

δ) Του άρθρου 5 του ν. 3200/1955 «περί Διοικητικής 
Αποκεντρώσεως» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.δ. 
532/1970 (ΦΕΚ 103/τ.Α΄/1970) «περί συμπληρώσεως των 
διατάξεων Διοικητικής Αποκεντρώσεως» σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του β.δ. 709/5.11.1970 (ΦΕΚ 235/τ.Α΄/1970) 
«περί καθορισμού των διατηρουμένων αρμοδιοτήτων 
κ.λπ.».

ε) Των άρθρων 4 παρ. 6 και 6 παρ. 7 του ν. 2240/1994 
(ΦΕΚ 153/τ.A΄/1994) και των άρθρων 14 παρ. 1, 2 και 15 
του ν. 2399/1996 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄/1996).

στ) Του άρθρου 7 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/ 
30.5.1997) «περί διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της 
Περιφέρειας κ.λπ.».

ζ) Των άρθρων 1 παρ. 2, 2 παρ. 7 και 3 παρ. 4 του ν. 
2647/1998 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/22.10.1998) «περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες».

η) του άρθρου 120 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο−
νισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

2. Τις υπ’ αριθμ. α) 160417/1180/9.7.1980, β) 182447/3049/ 
24.9.1980, γ) 141823/24.2.1983 διαταγές του Υπουργείου 
Γεωργίας.

3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 6413/29.5.2008 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «περί μεταβίβασης αρ−
μοδιοτήτων και εξουσία υπογραφής».

4. Την υπ’ αριθμ. 6733/4.12.2008 πρόταση του αρμοδίου 
Δασαρχείου Πειραιά σχετικά με την κήρυξη ως αναδα−
σωτέας της κατωτέρω δασικής έκτασης, εμβαδού 9,775 
στρ. που καταστράφηκε από πυρκαγιά στις 12.7.2008 στη 
δασική θέση «Αγία Μαρίνα» του Δήμου Περάματος.

5. Την εκ του Συντάγματος υποχρέωση για την επανε−
γκατάσταση της δασικής βλάστησης που καταστράφηκε 
από πυρκαγιά και η οποία θα αποκατασταθεί με φυσική 
αναγέννηση ή με πρόγραμμα τεχνητής αναδάσωσης, 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

6. Την υπ’ αριθμ. 108424/34 απόφαση Υπ. Γεωργίας, με 
την οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα ευρύτερη έκταση, 
τμήμα της οποίας είναι η παραπάνω έκταση, αποφα−
σίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό την προστα−
σία για την επανεγκατάσταση της δασικής βλάστησης, 
που καταστράφηκε από πυρκαγιά, δασική έκταση, εμ−
βαδού 9,775 στρ. (εννέα στρεμμάτων και επτακοσίων 
εβδομήντα πέντε χιλιοστών του στρέμματος).

Η έκταση αυτή, που βρίσκεται στην θέση «Αγία Μα−
ρίνα» του Δήμου Περάματος του Νομού Πειραιά, καλυ−
πτόταν από δασική βλάστηση που αποτελούνταν από 
ξυλώδεις δασικούς θάμνους (κέδρα, αγριελιές, σχίνα) 
με βαθμό συγκόμωσης περίπου 30%.

Στο από 28.11.2008 διάγραμμα με κλίμακα 1:2000, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης 
αυτής, η εν λόγω έκταση φαίνεται με τα στοιχεία Α, 
Β, Γ, Δ, Α (ενδεικτικά φαίνεται και στο ενσωματωμένο 
απόσπασμα φύλλου Γ.Υ.Σ. αριθμ. 6453/4 κλίμακας 1:5000 
με μαύρο περίγραμμα τα ίδια στοιχεία περιμέτρου και 
πράσινο χρώμα) και με όρια:
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Ανατολικά: Με δασική αναδασωτέα έκταση.
Δυτικά: Με δασική αναδασωτέα έκταση.
Βόρεια: Με δασική αναδασωτέα έκταση.
Νότια: Με δασική αναδασωτέα έκταση.
Η απόφαση αυτή έχει επιβεβαιωτικό χαρακτήρα για 

την ήδη ισχύουσα υπ’ αριθμ. 108424/1934 απόφαση κή−
ρυξης ως αναδασωτέας Υπ. Γεωργίας (σχ. η υπ’ αριθμ. 
1433/98 απόφαση ΣτΕ).

Η απόφαση αυτή ισχύει από της κοινοποιήσεώς της 
αρμοδίως και προ της δημοσιεύσεώς της στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 37 ν. 3200/1955).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΧΑΡ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ
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    Αριθμ. 48473/771 (2)
Έγκριση καθορισμού Οριογραμμών τμήματος του χει−

μάρρου «Στενής» στην περιοχή Παναγίας Μούτσαι−
νας του Δημοτικού Διαμερίσματος Βροντάδου, του 
Δήμου Ομηρούπολης Χίου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

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

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 39/1983 περί μεταβιβάσεως 
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων στις Πε−
ριφερειακές 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. 33/98 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 
οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε διαδικασία οριοθέτησης 
και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες 
διατάξεις».

7. Το υπ’ αριθμ. 12831/2008/12.11.2008 έγγραφο της Δι−
εύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης Χίου με το οποίο μας υποβλήθηκαν ελεγμένα 
και θεωρημένα τα Τοπογραφικά Διαγράμματα καθώς 
και η Υδρολογική−Υδραυλική Μελέτη Οριοθέτησης του 
χειμάρρου «Στενής» στην περιοχή Παναγίας Μούτσαινας 
του Δημοτικού Διαμερίσματος Βροντάδου, του Δήμου 
Ομηρούπολης Χίου.

8. Την υπ’ αριθμ. 251/3.11.2008 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου Δήμου Ομηρούπολης με την οποία 
γνωμοδοτεί θετικά με την προτεινόμενη οριοθέτηση, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον καθορισμό των Οριογραμμών τμή−
ματος του χειμάρρου «Στενής» στην περιοχή Παναγίας 
Μούτσαινας του Δημοτικού Διαμερίσματος Βροντάδου, 
του Δήμου Ομηροΰπολης Χίου, όπως σημειώνεται με 
κόκκινη γραμμή στο από Σεπτέμβριο 2008 Τοπογρα−
φικό Διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Δημοσθένη 
Σπυράκη, όπως αυτό ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από 
τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Χίου στις 1.10.2008, σύμφωνα με τα στοι−
χεία της Υδρολογικής μελέτης αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 12 Δεκεμβρίου 2008

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΘΡΑΚΟΥΛΗΣ 
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