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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1020/38810/Τυ (1)
  Επικύρωση οριοθέτησης ρέματος στην θέση Κρυψάνα 

περιοχής οικισμού Κάτω Γατζέας Δήμου Νοτίου Πη−
λίου Μαγνησίας.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

     Έχοντας υπ όψη: 
1. Τις διατάξεις του άρ. 6 του Ν. 880/79, όπως αυτές 

αντικαταστάθηκαν με το άρ. 5 του Ν. 3010/02, για την 
οριοθέτηση υδατορεμάτων.

2. Το άρ. 6 της υπουργικής απόφασης 3046/304/3−2−89 
«Κτιριοδομικός κανονισμός».

3. Το άρ. 280 του Ν. 3852/10, σύμφωνα με το οποίο η 
αρμοδιότητα οριοθέτησης υδατορέματος απονέμεται 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

4. Το άρ. 23 του Π.Δ. 138/10, σύμφωνα με το οποίο η 
ΔΔΕ Περιφέρειας Θεσσαλίας εξακολουθεί να λειτουρ−
γεί ως ΔΔΕ Θεσσαλίας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Θεσσαλίας –Στ. Ελλάδας μέχρι 30−6−2011. 

5. Τα έγγραφα α.π. 9494/01−12−2010 της Δ.Τ.Υ. Νομ. 
Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας και 608/18−2−2011 της Δ.Τ.Ε. 
Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, με τα οποίο δια−
βιβάστηκαν τα δικαιολογητικά για την επικύρωση της 
οριοθέτησης ρέματος στην θέση Κρυψάνα περιοχής 
οικισμού Κάτω Γατζέας πρώην Δήμου Μηλεών και νυν 
Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας στο τμήμα από την οδό Βό−
λου−Καλών Νερών (κόμβος Άνω Γατζέας) μέχρι την θά−
λασσα και συγκεκριμένα:

α) Τεύχος «Τεχνική έκθεση» με την υδρολογική και την 
υδραυλική μελέτη του ρέματος, το οποίο συντάχθηκε 
από τους διπλ. Τοπογράφους μηχανικούς Παπαζήση 
Βασίλειο και Τσαρούχα Αλέξανδρο και 

β) σειρά σχεδίων ΓΟ1 «Γενική Οριζοντιογραφία − Λε−
κάνη Απορροής», Ο1 «Οριζοντιογραφία», Μ1 «Μηκοτομή», 
Δ1 «Διατομές» του προς οριοθέτηση ρέματος, τα οποία 
συντάχθηκαν από τον διπλ. Τοπ. μηχανικό Παπαζήση 
Βασίλειο, 

τα οποία ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ΔΤΥΝΑ 
Μαγνησίας εντός του 2010,

γ) απόσπασμα από το πρακτικό συνεδρίασης του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Δήμου Νοτίου Πηλίου της 25−01−2011, 
σύμφωνα με την απόφαση 17 του οποίου το Δ.Σ. γνω−
μοδότησε θετικά υπέρ της προτεινόμενης οριοθέτησης, 
αποφασίζουμε: 

την επικύρωση των οριογραμμών του ρέματος στην 
θέση Κρυψάνα περιοχής οικισμού Κάτω Γατζέας πρώην 
Δήμου Μηλεών και νυν Δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνη−
σίας, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά 5(β) και συγκεκριμένα στην «Οριζοντιο−
γραφία» μεταξύ των κορυφών 1 συνεχώς έως και 10 στην 
αριστερά όχθη και των κορυφών 27 συνεχώς έως και 12 
στην δεξιά όχθη κατά την ροή του ρέματος.

Η παρούσα απόφαση αφορά την οριοθέτηση της κοί−
της του αναφερόμενου ρέματος, όπως έχει διαμορφω−
θεί και πρόκειται να συμπληρωθεί με τους εκατέρωθεν 
τοίχους, και δεν συνδέεται με την κατασκευή οποιου−
δήποτε άλλου έργου στην κοίτη. 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως συνοδευόμενη από τοπογραφικό δι−
άγραμμα του οριοθετούμενου τμήματος ρέματος σε 
κατάλληλη κλίμακα και πίνακα των συντεταγμένων των 
κορυφών των οριογραμμών.

  Λάρισα, 14 Απριλίου 2011

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
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    Αριθμ. 1031 (2)
Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του χει−

μάρρου Μάγδη στον Δήμο Μύκης του Νομού Ξάν−
θης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α΄) 

«Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. 
και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις 
θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 3046/304/89 (ΦΕΚ 59/Δ΄/3.2.89) από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χω−
ροταξίας και Δημοσίων Έργων, «Κτιριοδομικός Κανονι−
σμός» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, 
σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει 
σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν. 2853/1922 (ΦΕΚ Α΄/116) «Περί 
υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεως των 
Δημοσίων Υδάτων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις 
αντίστοιχες του ν.δ. 10/29.12.1923 και κωδικοποιήθηκαν 
από τις διατάξεις του π.δ. 18/21.3.1924.

4. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄/107/1997) «Διοίκηση, οργά−
νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

6. Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 142/2010 (ΦΕΚ Α΄/235/2010) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
− Θράκης».

7. Το υπ’ αριθμ. 9771/Ξ.Δ.Τ.Ε./519/9−3−11 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 
1031/10−03−2011) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, με το οποίο κατατέ−
θηκε στην Υπηρεσία μας η ελεγμένη και θεωρημένη 
μελέτη από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 
Ενότητας Ξάνθης για την οριοθέτηση τμήματος του 
χειμάρρου Μάγδη στον Δήμο Μύκης του Νομού Ξάνθης, 
στην περιοχή όπου προβλέπεται η κατασκευή και λει−
τουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) 
του οικισμού Μύκης.

8. Το απόσπασμα από το αριθμ. 5/8−3−2011 Πρακτικό 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Μύκης, στο οποίο περιλαμβάνεται η απόφαση αριθμ. 
61/8−3−2011 με την οποία το Δ.Σ. γνωμοδοτεί θετικά σε 
ότι αφορά τον καθορισμό των οριογραμμών τμήματος 
του χειμάρρου Μάγδη στον Δήμο Μύκης του Νομού 
Ξάνθης, στην περιοχή όπου προβλέπεται η κατασκευή 
και λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 
(ΕΕΛ) του οικισμού Μύκης.

9. Τη Μελέτη για την οριοθέτηση τμήματος του χει−
μάρρου Μάγδη στον Δήμο Μύκης του Νομού Ξάνθης, 
στην περιοχή όπου προβλέπεται η κατασκευή και λει−
τουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) 
του οικισμού Μύκης, καθώς και το τοπογραφικό διά−
γραμμα που τη συνοδεύει, όπως ελέγχθηκαν και θε−
ωρήθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερει−
ακής Ενότητας Ξάνθης, και από τα οποία προκύπτει 
ότι οι προτεινόμενες οριογραμμές ανταποκρίνονται σε 
πλημμυρική παροχή για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη, 
αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε τις καθορισθείσες οριογραμμές για 
την οριοθέτηση τμήματος του χειμάρρου Μάγδη και 
συμβάλλουσας σ’ αυτόν μισγάγγειας, στον Δήμο Μύκης 
του Νομού Ξάνθης, στην περιοχή όπου προβλέπεται η 
κατασκευή και λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργα−
σίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του οικισμού Μύκης για συνολικό 
μήκος 145.45m και 57.83m αντίστοιχα και ο καθορισμός 
των οριογραμμών τους αποτυπώνεται στο τοπογραφικό 
διάγραμμα (Αριθμός Σχεδίου: 501), κλίμακας 1:500 του 
Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού Κων/νου Πετρονικολού και 
σύμφωνα με τη Μελέτη Οριοθέτησης που κατατέθηκε 
στην Υπηρεσία μας, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρή−
θηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 
Ενότητας Ξάνθης.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτουν 
δαπάνες οι οποίες να βαρύνουν τον κρατικό προϋπο−
λογισμό.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ανωτέρω δη−
μοσίευση.

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

  Κομοτηνή, 17 Μαρτίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ    
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