
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επικύρωση του επανακαθορισμού των οριογραμ-
μών τμήματος χειμάρρου Ξηριά στην πε ριοχή 
πέριξ του αμαξοστασίου του Δήμου Βόλου, Π.Ε. 
Μαγνησίας και Σποράδων.

2 Εν μέρει άρση της αριθμ. 10/3-1-1985 (ΦΕΚ τ.Δ΄ 
91/12-3-1985) απόφασης Νομάρχη Κεφαλληνίας 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ως προς 
το τμήμα της αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 
15720 τ.μ., λόγω αποκατάστασης της βλάστησης, 
που βρίσκεται στην Θέση «Κρίκελο», Τοπικής Κοι-
νότητας Κουβαλάτων, Δημοτικής Ενότητας Παλι-
κής, Δήμου Κεφαλονιάς Π.Ε. Κεφ/νιάς».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2101/121194 (1)
Επικύρωση του επανακαθορισμού των οριο-

γραμμών τμήματος χειμάρρου Ξηριά στην πε-

ριοχή πέριξ του αμαξοστασίου του Δήμου Βό-

λου, Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (87 Α’) «Νέα αρχιτε-

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

2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (107 Α’) «Διοίκηση, 
Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».

3. Το π.δ. 138/2010 (231 Α’) «Οργανισμός της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.».

4. Την υπ’ αριθμ. 13917/15-5-2017 απόφαση Υπ. Εσω-
τερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-5-2017) περί διορισμού 
του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου ως Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας.

5. Τις δ/ξεις του ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α΄) και ειδικότερα 
την παρ. 1, του άρθρ. 5, αυτού, σύμφωνα με την οποία «Τα 
υδατορέματα των οποίων οι οριογραμμές έχουν καθορι-

στεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 6 του ν. 880/1979 
(ΦΕΚ 58/Α/1979) και του άρθ. 5 του ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 
91/Α/ 2002), εφόσον έχει επέλθει σημαντική μεταβολή 
των πραγματικών υδραυλικών, περιβαλλοντικών και 
πολεο δομικών δεδομένων βάσει των οποίων έγινε η 
αρχική οριοθέτηση, μπορεί να οριοθετούνται εκ νέου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.... ».

6. Την υπ’ αριθμ. 4129/2-2-1994 απόφαση Νομάρ-
χη Μαγνησίας περί καθορισμού της οριογραμμής του 
χειμάρρου Ξηριά Νέας Ιωνίας Μαγνησίας από Γέφυρα 
Ο.Σ.Ε., άνωθεν Μελισσάτικων έως Γέφυρα Ο.Σ.Ε. πλησίον 
Νέας Εθνικής Οδού Βόλου -Λάρισας (ΦΕΚ 148/Δ΄).

7. Το υπ’ αριθμ. 98278/11-11-2016 (α.π. ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ 
3607/202579/15-11-2016) έγγραφο της Διεύθυνσης Τε-
χνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας 
και Σποράδων με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία 
μας ελεγμένη και θεωρημένη η μελέτη του θέματος.

8. Το υπ’ αριθμ. 3708/208726/2-3-2017 έγγραφο της 
ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ/Α.Δ.Θ.Στ.Ελ. με το οποίο δόθηκαν οδηγίες 
και ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία.

9. Το υπ’ αριθμ. 17201/25-4-2017 (α.π. ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ 
1076/65493/27-4-2017) έγγραφο της Διεύθυνσης Τε-
χνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας 
και Σποράδων με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία 
μας συμπληρωμένη και εκ νέου ελεγμένη και θεωρημένη 
η μελέτη του θέματος.

10. Την υπ’ αριθμ. οικ. 1479/77530/16-5-2017 (α.π. 
ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ 1378/81998/26-5-2017) απόφαση της Διεύ-
θυνσης Υδάτων Θεσσαλίας /Α.Δ.Θ.Στ.Ελ. κίνηση διαδικα-
σίας για την εκ νέου οριοθέτηση υδατορέματος Ξηριά 
στην περιοχή πέριξ του αμαξοστασίου του Δήμου Βόλου, 
Π.Ε. Μαγνησίας.

11. Το υπ’ αριθμ. οικ. 1921/91569/13-6-2017 (α.π. 
ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ 1585/91921/15-6-2017) γνωμοδοτικό έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας/Α.Δ.Θ.-Στ.Ελ. 
επί της μελέτης του θέματος.

12. Την υπ’ αριθμ. 698/2016 απόφαση Δημοτικού Συμ-
βουλίου Βόλου (ΑΔΑ: ΩΕ9ΖΩ96-ΞΘ9) με την οποία το οικείο 
Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για τον μερικό 
επανακαθορισμό της οριογραμμής ρέματος του θέματος.

13. Το υπ’αριθμ. 64117/31-7-2017 (α.π. ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ 
2101/121194/1-8-2017) έγγραφο του Δήμου Βόλου με 
το οποίο διαβιβάστηκαν όλες οι απαιτούμενες γνωμο-
δοτήσεις.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14. Το υπ’ αριθμ. 210965/19734/989/20-6-2017 γνω-
μοδοτικό έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων 
και Τεχνικών Έργων Θ. και Κεντρ. Στ. Ελ.

15. Το υπ’ αριθμ. 211127/136263/1603/190/3-7-2017 
γνωμοδοτικό έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μα-
γνησίας.

16. Το υπ’ αριθμ. 2713/87538/19-7-2017 (α.π. ΔΙΠΕ-
ΧΩΣΧΘ 1585/91921/15-6-2017) έγγραφο του Δασαρ-
χείου Βόλου

και επειδή:
1. Η μελέτη του θέματος ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 

από τη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, σύμφωνα 
με το άρθρ. 3, του ν. 4258/2014.

2. Προσκομίστηκαν όλες οι απαιτούμενες από το Νόμο 
γνωμοδοτήσεις,

3. Με την (10) σχετική αποφασίστηκε η κίνηση της δι-
αδικασίας για την επαναοριοθέτηση του υδατορέματος 
του θέματος.

4. Η Δ/νση ΠΕΧΩΣΧΘ/Α.Δ.Θ.Στ.Ελ. επανακαθόρισε επί 
του σχεδίου τις οριογραμμές τμήματος του υδατορέμα-
τος Ξηριά, στην περιοχή πέριξ του Αμαξοστασίου του 
Δήμου Βόλου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 
αρθρ. 1, του ν. 4258/2014, σύμφωνα με την υποβληθεί-
σα μελέτη.

5. Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Δημοσίου, αποφασίζουμε:

1. Την επικύρωση του επανακαθορισμού των οριο-
γραμμών τμήματος υδατορέματος Ξηριά, στην περιοχή 
πέριξ του αμαξοστασίου του Δήμου Βόλου όπως αυτές 
καθορίστηκαν από την Δ/νση ΠΕΧΩΣΧΘ/Α.Δ.Θ.Στ.Ελ. και 
αποτυπώνονται με μπλε χρώμα στην από Αύγουστο του 
2016 (Αρ. Σχ. 0-1) Οριζοντιογραφία (κλ. 1:1000), του Αγρ. 
Τοπογράφου Μηχανικού Βασίλειου Παπαζήση (με τις συ-
ντεταγμένες των κορυφών τους), το οποίο θεωρήθηκε 
από τη ΔΤΕ/ Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, συνοδεύει την 
παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

2. Με την παρούσα τροποποιείται η (6) σχετική Απόφα-
ση Νομάρχη Μαγνησίας καθορισμού της οριογραμμής 
του χειμάρρου Ξηριά Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, από Γέφυ-
ρα Ο.Σ.Ε., άνωθεν Μελισσάτικων, έως Γέφυρα Ο.Σ.Ε., πλη-
σίον Νέας Εθνικής Οδού Βόλου - Λάρισας (ΦΕΚ 148/Δ΄).

3. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο 
βάσει της παρ. 19, άρθρ. 2, του ν. 3861/2010 (110 Α’).

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο τοπογραφι-
κό διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 24 Αυγούστου 2017 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
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Αριθμ. οικ. 197103 (2)
Εν μέρει άρση της αριθμ. 10/3-1-1985 (ΦΕΚ τ.Δ΄ 

91/12-3-1985) απόφασης Νομάρχη Κεφαλληνίας 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ως προς 

το τμήμα της αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 

15720 τ.μ., λόγω αποκατάστασης της βλάστη-

σης, που βρίσκεται στην Θέση «Κρίκελο», Τοπι-

κής Κοινότητας Κουβαλάτων, Δημοτικής Ενότη-

τας Παλικής, Δήμου Κεφαλονιάς Π.Ε. Κεφ/νιάς».

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του 

Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 998/ 

1979 (ΦΕΚ τ.Α΄/289/1979) «περί προστασίας δασών και 
δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» όπως έχει αντικα-
τασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4280/2014 
(ΦΕΚ τ.Α΄ 159/8-8-2014) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση 
και ιδιωτική πολεοδόμηση-Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών 
Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

3. Τις δ/ξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ τ.Α΄ 
98/2005) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α΄/27-12-
2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

6. Τα αριθμ. 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α’ 47) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 

7. Την αριθμ. 15870/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου Παπαθε-
οδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 250/26-5-2107).

8. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας με αριθμ. 
α) 160417/1180/8-7-1980, β) 182447/3049/24-9-1980, 
γ) 168692/3318/5-10-1981, δ)85144/1468/9-9-1992, 

ε) 60284/365/26-1-1994, στ) οικ. 105204/2793/31-7-2002, 
ζ) την υπ’ αριθμ. 158/1978 γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους.

9. Την αριθμ. 10/3-1-1985 (ΦΕΚ τ.Δ΄ 91/12-3-1985) από-
φαση Νομάρχη Κεφαλληνίας όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα με την οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα, 
λόγω πυρκαγιάς, έκταση εμβαδού 400 στρεμμάτων.

10. Την αριθμ. οικ. 163693/19-07-2017 θετική εισή-
γηση της Διεύθυνσης Δασών Κεφ/νιάς προς τον Συ-
ντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. περί εν μέρει άρση της αριθμ. 10/ 
3-1-1985(ΦΕΚ τ.Δ΄ 91/12-3-1985) απόφασης Νομάρχη 
Κεφαλληνίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 
ως προς το τμήμα της αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 
15720 τ.μ., όπως εμφανίζεται στο απόσπασμα Γ.Υ.Σ. 
1:5000 μ’ αριθμ. 6121/4 και 6122/3 στην οποία πραγ-
ματοποιήθηκε η αποκατάσταση της βλάστησης, απο-
φασίζουμε:

Αίρουμε εν μέρει την αριθμ. 10/3-1-1985 (ΦΕΚ τ.Δ΄ 
91/12-3-1985) απόφαση Νομάρχη Κεφαλληνίας όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ως προς το τμήμα 
αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 15720 τ.μ., που βρίσκε-
ται στην Θέση «Κρίκελο», Τοπικής Κοινότητας Κουβαλά-
των, Δημοτικής Ενότητας Παλικής Δήμου Κεφαλονιάς 
Π.Ε. Κεφ/νιάς, για το λόγο ότι η βλάστηση έχει αποκα-
τασταθεί με οικολογικά χαρακτηριστικά επαρκή για την 
υπαγωγή της στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται με διαγράμμιση στο 
συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας. 1:5000 με 
αριθμ. 6121/4, 6122/3 και έχει όρια: 

Ανατολικά: με δρόμο και μη δασική έκταση
Δυτικά: με δρόμο και μη δασική έκταση
Βόρεια: με μη δασική έκταση και δασική έκταση
Νότια: με δασική έκταση.
Από την εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων της 

απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 90 του 
π.δ. 63/2005«Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ τ.Α΄ 98/2005). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πάτρα, 24 Αυγούστου 2017 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
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