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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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στην KM 162 γαιών Κω Εξοχής της Νήσου Κω, Νο−
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Κήρυξη ως αναδασωτέων, εκτάσεων δασικού χα−
ρακτήρα συνολικού εμβαδού 14.240,34 τετρ. μέ−
τρων, στη θέση «Κολώνα Ράχη», τοπικής κοινό−
τητας Ανδρονιάνων, Δημοτικής Ενότητας Κύμης, 
Δήμου Κύμης Αλιβερίου, Περιφερειακής Ενότητας 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Οικ. 1238 (1)
Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος που βρί−

σκεται στο όριο της ιδιοκτησίας Βαβλή Ανδρέα στην 
KM 162 γαιών Κω Εξοχής της Νήσου Κω, Νομού Δω−
δεκανήσου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), περί «Εναρ−

μόνισης του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 
98/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμά−
των για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει σήμερα.

2. Το άρθρο 6 της αποφ. 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/3.2.89) 
Κτιριοδομικός κανονισμός, «Δόμηση κοντά σε ρέμα−
τα».

3. Το Ν. 2508/97 (ΦΕΚ 124 Α΄/13.6.1997) περί «βιώσιμης 
οικιστικής ανάπτυξης των πόλεων και οικισμών της χώ−
ρας και άλλων διατάξεων».

4. Το Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α΄/9.3.1999) περί «Κύρωσης 
του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλων διατά−
ξεων».

5. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/) Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης.

6. Το Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α) Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

7. Την με αριθμ. ΟΙΚ 7681/Α.Φ. 2.6/11−08−2011 απόφαση 
του Γεν. Γραμματέα ΑΔΑ περί «άσκησης Αρμοδιοτήτων 
οριοθέτησης ρεμάτων και κατασκευών».

8. Την με αριθμ. 345/27−07−2011 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου Κω.

9. Το με αριθμ. ΔΤΕ 1842/10−05−2011 έγγραφο της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου /Τμήμα Δομών 
Περιβάλλοντος, με το οποίο μας υποβλήθηκε εκ νέου 
διορθωμένο και θεωρημένο το τοπογραφικό διάγραμμα 
ως προς την ορθότητα της αποτύπωσης, της μελέτης 
οριοθέτησης ρέματος που βρίσκεται στο όριο της ιδι−
οκτησίας Βαβλή Ανδρέα, στην KM 162 γαιών Κω Εξοχής 
της Νήσου Κω, Νομού Δωδεκανήσου.

10. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δημοσίου και του Δήμου Κω.

Επειδή, μετά την θετική γνωμοδότηση και την θεώρη−
ση των τοπογραφικών διαγραμμάτων από την Δ/νση Τε−
χνικών Έργων Δωδεκανήσου /Τμήμα Δομών Περιβάλλο−
ντος ως προς την ορθότητά τους, το Τμήμα ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. 
Δωδεκανήσου, μετά από έλεγχο, ενέκρινε την τεχνική 
έκθεση με την υδραυλική μελέτη, όπως διορθώθηκε με 
τις υποδείξεις του, καθώς και την τεχνική έκθεση με τα 
περιβαλλοντικά στοιχεία που αφορούν στο φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον.

Επειδή οι υπάρχουσες ή και οι προβλεπόμενες χρήσεις 
δεν θα επηρεάσουν περισσότερο την λειτουργία του 
ρέματος και επειδή από την προτεινόμενη οριοθέτη−
ση προστατεύεται επαρκώς το ρέμα, ως στοιχείο του 
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αποφα−
σίζουμε:

Επικυρώνουμε τον καθορισμό των ορίων τμήματος 
ρέματος, ήτοι των πολυγωνικών γραμμών εκατέρωθεν 
της βαθιάς γραμμής του τμήματος υδατορέματος που 
βρίσκεται στο όριο της ιδιοκτησίας Βαβλή Ανδρέα, στην 
KM 162 γαιών Κω Εξοχής της Νήσου Κω, Νομού Δωδε−
κανήσου, με ανοικτή διατομή, όπως φαίνεται με συνεχή 
και εστιγμένη μπλε γραμμή στο σχετικό πρωτότυπο 
διάγραμμα σε κλίμακα 1:200, που θεωρήθηκε από τον 
Προϊστάμενο του Τμήματος ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Δωδεκανήσου 
με την με αριθμ. 672/11−05−2011 πράξη του και που αντί−
τυπο του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με την πα−
ρούσα απόφαση.

Ο καθορισμός των ορίων γίνεται για το ρέμα με μήκος 
200μ περίπου και με αρχή τα σημεία Κ17(Χ=787988,294 
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Ψ=4085992,165) και Κ18(Χ=787983,364 Ψ=4085995,036) και 
τέλος τα σημεία Κ31(Χ=788054,826 Ψ=4086172,578) και 
Κ32(Χ=788057,517 Ψ=4086172,962) (Σύστημα αναφοράς 
ΕΓΣΑ ’87).

Η παρούσα απόφαση ισχύει μόνον για την οριοθέτηση 
της κοίτης του αναφερομένου τμήματος του υδατο−
ρέματος και δεν αφορά οποιοδήποτε έργο επ’ αυτού 
και για το οποίο θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά οι 
διαδικασίες της με αριθμ. Η.Π. 1104/703/Φ104/14.3.2003 
(ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) κοινής υπουργικής απόφασης 
«διαδικασία Π.Π.Ε.Α. και Ε.Π.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 4 

του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 
του Ν. 3010/2002 ...»

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 22 Σεπτεμβρίου 2011 

Ο Γενικός Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ    
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Αριθμ. 52769/3875 (2)
Κήρυξη ως αναδασωτέων, εκτάσεων δασικού χαρακτή−

ρα συνολικού εμβαδού 14.240,34 τετρ. μέτρων, στη 
θέση «Κολώνα Ράχη», τοπικής κοινότητας Ανδρονιά−
νων, Δημοτικής Ενότητας Κύμης, Δήμου Κύμης Αλι−
βερίου, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

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

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

νωση, στελέχωση της περιφέρειας κ.λπ.».
3. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτε−

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 998/1979 «Περί 
προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτά−
σεων» και συγκεκριμένα α) του άρθρου 38 παρ. 1 και 
β) του άρθρου 41 παρ. 1 και 3.

5. Τις 160417/1180/8−07−1980 και 182447/3049/24−09−1980 
Διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με την κή−
ρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων.

6. Το Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας».

7. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104 (ΦΕΚ 648/19−04−2011 τ.Β΄) 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας Μεταβίβαση δι−
καιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας 
(Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως 
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊστα−
μένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω 
Γενικής Διευθύνσεως.

8. Την υπ’ αριθμ. 3287/19−09−2011 πρόταση του Δα−
σαρχείου Αλιβερίου από την οποία προκύπτει ότι οι 
εκτάσεις που αναφέρονται στο θέμα είχαν κατά το 
χρόνο της καταστροφής τους δασικό χαρακτήρα κατά 
την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 
καλυπτόμενες από αείφυλλα πλατύφυλλα (κουμαριές, 
ρείκια) πυκνότητας 80% και ως εκ τούτου επιβάλλεται 
η κήρυξή τους ως αναδασωτέων, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέες δημόσιες − διακατεχό−
μενες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα εμβαδού αντίστοιχα 
6.722,72 τ.μ. και 7.517,62 τετρ. μέτρων, στη θέση «Κολώ−
να Ράχη», τοπικής κοινότητας Ανδρονιάνων, Δημοτικής 
Ενότητα Κύμης, Δήμου Κύμης Αλιβερίου, Περιφερειακής 
Ενότητας Ευβοίας που απεικονίζονται στο συνημμένο 
διάγραμμα του Δασαρχείου Αλιβερίου ως Ε1 και Ε2, των 
οποίων η βλάστηση καταστράφηκε από εκχέρσωση. 

Οι εκτάσεις Ε1 και Ε2 προσδιορίζονται ακριβώς στους 
συνημμένους πίνακες συντεταγμένων σε ΕΓΣΑ 87 οι 
οποίοι πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
αποφάσεως αυτής. Οι εκτάσεις Ε1 και Ε2, συνορεύουν:

Ε1 Ε2

Βόρεια: Με έκταση δασικού 
χαρακτήρα 

Βόρεια: Με τμήμα Ε1 και 
πέραν αυτού με έκταση δα−
σικού χαρακτήρα 

Νότια: Με αναδασωτέα 
έκταση και εν μέρει με τμή−
μα Ε2 και πέραν αυτού με 
έκταση δασικού χαρακτήρα.

Νότια: Με έκταση δασικού 
χαρακτήρα

Ανατολική: Με έκταση δασι−
κού χαρακτήρα και εν μέρει 
με γεωργική έκταση

Ανατολική: Με έκταση δασι−
κού χαρακτήρα

Δυτικά: Με αναδασωτέα 
έκταση 

Δυτικά: Με αναδασωτέα 
έκταση

Σκοποί της κήρυξης των ανωτέρω εκτάσεων ως ανα−
δασωτέων είναι η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα 
αυτών, ο αποκλεισμός διάθεσής τους για άλλη χρήση 
και η αποκατάσταση της δασικής βλάστησης. Η αποκα−
τάσταση της βλάστησης θα γίνει με φυσική αναγέννηση 
ή με πρόγραμμα τεχνητής αναδάσωσης.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χαλκίδα, 12 Οκτωβρίου 2011

Με εντολή Γενικής Γραμματέως 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δασών Ν. Ευβοίας
ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΜΙΔΟΥ    
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