
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός και μερικός επανακαθορισμός ορίων 
αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή νοτίως ξε-
νοδοχείου ΜΕSSΙΝΙΑΝ ΒΑΥ, στα όρια Τ.Κ Μικρής 
Μαντινείας Δ. Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας.

2 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 
1.526,00 τ.μ στη θέση «Στεφανέικα Λάζια», Τοπι-
κής Κοινότητας Ραχών Δημοτικής Ενότητας Τρο-
παίων Δήμου Γορτυνίας Νομού Αρκαδίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 98190/7018 (1)
  Καθορισμός και μερικός επανακαθορισμός ορί-

ων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή νοτίως 

ξενοδοχείου ΜΕSSΙΝΙΑΝ ΒΑΥ,στα όρια Τ.Κ Μικρής 

Μαντινείας Δ. Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας.

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω-

ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3200/1955 «περί Διοικητικής 
Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. 1063349/790/Α0006/3-8-2004 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με 
την καταγραφή-διοικητική κωδικοποίηση των αρμοδι-
οτήτων σε θέματα υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονο-
μίας και Οικονομικών που περιέρχονται στους Γενικούς 
Γραμματείς Περιφερειών, κατά τις διατάξεις της παρ. 21 
του άρθρου 46 του Ν. 3220/2004.

4. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του 
Ν. 3220/2004 (Φ.Ε.Κ 15 τ. Α΄/28-1-2004) «Μέτρα αναπτυ-
ξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση 
του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

6. Το Π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ Α΄ 232/27-12-2010) «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του Ν. 2971/2001
(ΦΕΚ 285/τ. Α΄/19-12-2001) οι διατάξεις του Ν. 3978/2011,
άρθρο 13 και ειδικότερα το άρθρο 11 του Ν. 4281/2014 
(ΦΕΚ 160/Α΄/08-08-2014) και του άρθρου 27 του 
Ν. 4321/2015.

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α΄/ 
29.8.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» 
και ειδικότερα το άρθρο 105 σύμφωνα με το οποίο οι 
Κτηματικές Υπηρεσίες καταργήθηκαν και συστάθηκαν 
οι Περιφερειακές Δ/νσεις Δημόσιας Περιουσίας.

9. Την πράξη 4 της 06-02-2015 (ΦΕΚ Α΄ 24/06-02-2015) 
Αποδοχή παραιτήσεων Γενικών Γραμματέων Αποκε-
ντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

10. Τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 αρ. 56 «Επείγουσες 
Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

11. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του προ-
ϊσχύσαντος Ν.δ. 797/1971 «Περί αναγκαστικών απαλλο-
τριώσεων» λόγω παρέλευσης τριετίας από την κήρυξη 
της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δεν έχει καθοριστεί 
δικαστικώς ή εξωδίκως η προσωρινή αποζημίωση,η 
αναγκαστική απαλλοτρίωση θεωρείται αυτοδικαίως 
ανακληθείσα.

12. Ο ισχύων Ν. 2882/2001 «Κώδικας αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων» ορίζει ότι οι απαλλοτριώσεις που 
κηρύχτηκαν από 1/2/1971 και εφεξής διέπονται από τις 
διατάξεις του νόμου αυτού από το σημείο στο οποίο 
βρίσκονται κατά την έναρξη της ισχύος του.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση και κατά την έναρξη 
ισχύος του Ν. 2882/2001 η τριετής προθεσμία για τον 
καθορισμό της αποζημίωσης της απαλλοτρίωσης της 
ζώνης παραλίας είχε λήξει. Επομένως έχει επέλθει η 
αυτοδίκαιη ανάκληση της ζώνης παραλίας και υπάρχει 
ανάγκη επανακαθορισμού της.

13. Το αριθμ. 3084/12-08-14 έγγραφο του Δήμου Κα-
λαμάτας - Δ/νση Πολεοδομίας - τμήμα Τοπογραφικών -
Πολεοδομικών Εφαρμογών και Χωροταξίας προς την 
Κτηματική Υπηρεσία Μεσσηνίας με αίτημα το εν λόγω δι-
οικητικό καθορισμό οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14. Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η επικαιροποίηση 
αρχικού καθορισμού (ΦΕΚ 319/Δ΄/1976) που καλύπτει εν 
μέρει το βόρειο τμήμα της υπό μελέτη περιοχής, λόγω 
της μεταβολής της πραγματικής κατάστασης και εξαιτίας 
της διάβρωσης που συντελείται στην περιοχή καθώς επί-
σης και λόγω της μη μονοσήμαντης εφαρμοσιμότητας 
του παλιού διαγράμματος καθορισμού.

15. Το αριθμ. Φ.900/40/827227/Σ.366/19-07-2015 
εμπιστευτικό έγγραφο του ΓΕΕΘΑ προς την Κτηματική 
Υπηρεσία Ν. Μεσσηνίας, με το οποίο καθορίζονται οι 
περιοχές που για λόγους εθνικής άμυνας και ασφάλειας 
πρέπει να εξαιρούνται από την ανάρτηση,από το οποίο 
προκύπτει ότι η υπό μελέτη περιοχή δεν εμπίπτει σε ζώνη 
της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2971/2001 όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει από το αρ. 11 του Ν. 4281/2014.

16. Το από Ιούνιο του 2016 υπόβαθρο ορθοφωτοχάρ-
τη το οποίο συνέταξε η Τζώρτζη Καλλιόπη Τοπογράφος 
Μηχανικός του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιου-
σίας Ν. Μεσσηνίας,αποτελούμενο από μια πινακίδα,κλί-
μακας 1:1000.

17. Το αριθμ. 287/Φ.11/001/Β/25-5-2016 έγγραφο της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημ. Περιουσίας Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με το οποίο εκφράζει 
την σύμφωνη γνώμη της για τη συνέχιση της διαδικασίας 
επανακαθορισμού.

18. Την από 01-06-2016 έκθεση της Επιτροπής Αιγια-
λού παραλίας για τον καθορισμό και μερικό επανακαθο-
ρισμό ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή νοτίως 
ξενοδοχείου ΜΕSSΙΝΙΑΝ ΒΑΥ, στα όρια Τ.Κ. Μικρής Μα-
ντινείας Δ. Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας.

19. Το αριθμ. 8801/15-07-2016 έγγραφο της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Δημ. Περιουσίας Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Αυτοτελές Γραφείο Μεσση-
νίας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, 
Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου τμήμα Δημόσιας Περιουσίας για 
έκδοση της σχετικής απόφασης, αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε την από 01-06-2016 Έκθεση της Επι-
τροπής αιγιαλού και παραλίας για τον καθορισμό και 
μερικό επανακαθορισμό ορίων αιγιαλού και παραλίας 
στην περιοχή νοτίως του ξενοδοχείου ΜΕSSΙΝΙΑΝ ΒΑΥ, 
στα όρια Τ.Κ. Μικρής Μαντινείας Δ. Καλαμάτας Ν. Μεσ-
σηνίας καθώς και το από Ιούνιο του 2016 υπόβαθρο 
ορθοφωτοχάρτη το οποίο συνέταξε η Τζώρτζη Καλλιό-
πη Τοπογράφος Μηχανικός του Αυτοτελούς Γραφείου 
Δημόσιας Περιουσίας Ν. Μεσσηνίας,αποτελούμενο από 
μια πινακίδα,κλίμακας 1:1000, όπως ορίζουν οι διατάξεις 
του άρθρου 4 του Ν. 2971/2001, ως εξής:

1. Καθορίζουμε την γραμμή του αιγιαλού σύμφωνα με 
τις αρχικές επί του εδάφους διαπιστώσεις, με κόκκινη πο-
λυγωνική γραμμή Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9, Α10, 
Α11, Α12, Α13, Α14, Α15, Α16, Α17, Α18, Α19, Α20, Α21, 
Α22, Α23, Α24, Α25, Α26, Α27, Α28, Α29, Α30, Α31, Α32, 
Α33, Α34, Α35, Α36, Α37, Α38, Α39, Α40, Α41, Α42, Α43, 
Α44, Α45, Α46, Α47, Α48, Α49, Α50,  Α51, Α52, Α53, Α54, 
Α55, Α56, Α57, πενήντα επτά (57) συνολικώς σημείων.

2. Τη δημιουργία ζώνης παραλίας πλάτους δέκα (10) 
μέτρων, ανάντη της γραμμής αιγιαλού και σε συνέχεια 
αυτής, με κίτρινη πολυγωνική γραμμή Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, 
Π6, Π7, Π8, Π9, Π10, Π11, Π12, Π13, Π14, Π15, Π16, Π17, 

Π18, Π19, Π20, Π21, Π22, Π23, Π24, Π25, Π26, Π27, Π28, 
Π29, Π30, Π31, Π32, Π33, Π34, Π35, Π36, Π37, Π38, Π39, 
Π40, Π41, Π42, Π43, Π44, Π45, Π46, Π47, Π48, Π49, Π50, 
Π51, Π52, Π53, Π54 πενήντα τεσσάρων (54) συνολικώς 
σημείων.

3. Δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη παλαιού αιγιαλού.
Η απόφαση αυτή, με την Έκθεση της Επιτροπής κα-

θορισμού ορίων αιγιαλού παραλίας και το υπόβαθρο 
ορθοφωτοχάρτη να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα,11 Αυγούστου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ
ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
στην περιοχή νοτίως ξενοδοχείου
ΜESSΙΝΑΝ ΒΑΥ, στα όρια Τ.Κ. Μικρής Μαντινείας 
Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας.

Η κάτωθι υπογεγραμμένη επιτροπή, αρμόδια για τον 
διοικητικό καθορισμό ορίων αιγιαλού και παραλίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, 
παραλία και άλλες διατάξεις», συγκροτηθείσα δυνάμει 
της αποφάσεως αριθμ. 156425/10966/03-12-2016 του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που απο-
τελείται από τους:

1. Βλάχο Γεώργιο, Τοπογράφο Μηχανικό, Υπάλληλο 
του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Ν. Μεσ-
σηνίας, ο οποίος αναπληρώνει τον Αναπληρωτή Δ/ντή 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

2. Φίκιρη Κωνσταντίνο, Τοπογράφο Μηχανικό, ο οποί-
ος αναπληρώνει την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολεο-
δομίας Δήμου Καλαμάτας.

3. Τζώρτζη Καλλιόπη, Αγρονόμο και Τοπογράφο Μη-
χανικό, υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας 
Περιουσίας Ν. Μεσσηνίας.

4. Γιαννουλάτο Νικόλαο, Πλωτάρχη Λ/Σ,Υπολιμενάρχη 
Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας, ο οποίος αναπλη-
ρώνει τον Κεντρικό Λιμενάρχη Καλαμάτας. Δεν παρευ-
ρέθη το 5° μέλος της επιτροπής.

Συνήλθε σήμερα, 1η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη στα 
γραφεία του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας 
Ν. Μεσσηνίας, προκειμένου να εξετάσει το θέμα του κα-
θορισμού και μερικού επανακαθορισμού ορίων αιγιαλού 
και παραλίας στην περιοχή του θέματος, συγκληθείσα 
σχετικώς διά της αριθμ. 4/26-5-2016 έγγραφης κλήσης 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Αφού έλαβε υπόψη:
α) Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 με τίτλο «Αιγιαλός 

παραλία και άλλες διατάξεις», καθώς επίσης και τις δι-
ατάξεις των αρθ. 11 του Ν. 4281/2014 και αρθ. 27 του 
Ν. 4321/2015.
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β) Το από Ιουνίου 2016 υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη 
το οποίο συνέταξε η Τζώρτζη Καλλιόπη, Τοπογράφος 
Μηχανικός του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περι-
ουσίας Ν. Μεσσηνίας, αποτελούμενο από μία πινακίδα, 
κλίμακας 1:1000.

γ) Την περί αιγιαλού και παραλίας δικαστική και διοι-
κητική νομολογία, καθ’ ην έκταση είναι γνωστές στην 
επιτροπή.

δ) Τη διαμόρφωση της ακτής, όπως αυτή προκύπτει 
από τα οικεία διαγράμματα και όπως έγινε αντιληπτή 
από τα μέλη της επιτροπής κατά τον χρόνο της αυτοψίας. 
Πρόκειται για ακτή μικρού πλάτους που αποτελείται από 
ευμεγέθεις κροκάλες. Καθ΄ όλο το μήκος της υπό καθορι-
σμόν περιοχής, σε επαφή με την ακτή υπάρχουν πρανή 
μεγάλης κλίσης σχεδόν κατακόρυφα ύψους από 1,00 μ. 
έως 14,00 μ. τα οποία σε αρκετά σημεία καλύπτονται από 
βλάστηση αποτελούμενη κυρίως από αγριλιές και μυρ-
τιές. Στην υπό μελέτη περιοχή τα πρανή που υπάρχουν 
είναι από αργιλικά εδάφη με σημαντικές διαβρώσεις και 
μάλιστα σε πολλά σημεία υπάρχουν καταπτώσεις αυτών. 
Στο βόρειο τμήμα της εν λόγω περιοχής παρατηρείται 
δόμηση δυτικά του παραλιακού δρόμου και πολύ κοντά 
στη στέψη των πρανών. Η ακτή εκτίθεται σε βόρειους,δυ-
τικούς, βορειοδυτικούς, νότιους, νοτιοδυτικούς ανέμους. 
Δεν υπάρχουν ιδιαιτέρως καταγεγραμμένοι παράκτιοι 
φυσικοί πόροι ούτε ακραία πορίσματα εκτίμησης μετε-
ωρολογικών στοιχείων στην υπό καθορισμόν περιοχή. Ο 
πυθμένας όπως παρατηρείται από την ακτή φαίνεται να 
αποτελείται από ευμεγέθεις κροκάλες επίσης. Ο τομέας 
ανάπτυξης του κυματισμού είναι κατά κύριο λόγο κάθε-
τος προς την ακτή με σημαντικές αναβάσεις κατά τους 
χειμερινούς μήνες. Στην υπό μελέτη περιοχή υπάρχει υπό 
έγκριση η πολεοδομική μελέτη της «Μικράς Μαντινείας».

Η περιοχή δεν τελεί υπό κτηματογράφηση κατά τις δια-
τάξεις του Ν. 2308/1995, Ν. 2664/1998 και Ν. 3127/2003.

Δεν υπάρχει κάποιο καταγεγραμμένο δημόσιο ακίνητο 
σε άμεση γειτνίαση με την υπό μελέτη περιοχή.

ε) Το γεγονός ότι το προ της υπό καθορισμόν περιοχής 
ανάπτυγμα ανοικτής θαλάσσης είναι μεγάλο.

στ) Το αριθμ. 3084/14 έγγραφο του Δήμου Καλαμάτας 
προς την Κτηματική Υπηρεσία Ν. Μεσσηνίας με αίτημα 
τον εν λόγω διοικητικό καθορισμό οριογραμμής αιγια-
λού και παραλίας.

ζ) Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η επικαιροποίηση 
αρχικού καθορισμού(ΦΕΚ 319/Δ΄/1976) που καλύπτει εν 

μέρει το βόρειο τμήμα της υπό μελέτη περιοχής, λόγω 
της μεταβολής της πραγματικής κατάστασης και εξαιτίας 
της διάβρωσης που συντελείται στην περιοχή καθώς επί-
σης και λόγω της μη μονοσήμαντης εφαρμοσιμότητας 
του παλιού διαγράμματος καθορισμού.

η) Το αριθμ. Φ.900/40/827227/Σ.366/19-7-2015 εμπι-
στευτικό έγγραφο του ΓΕΕΘΑ με το οποίο καθορίζονται 
οι περιοχές που για λόγους εθνικής άμυνας και ασφά-
λειας πρέπει να εξαιρούνται από την ανάρτηση,από το 
οποίο προκύπτει ότι η υπό μελέτη περιοχή δεν εμπίπτει 
σε ζώνη της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2971/2001 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το αρ. 11 του 
Ν. 4281/2014.

θ) Το αριθμ. 287/Φ.11/001/Β/25-5-2016 έγγραφο της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Πε-
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με το οποίο 
εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη της για τη συνέχιση της 
διαδικασίας επανακαθορισμού.

ι) Την εισήγηση του αναπληρωτή προέδρου και πρώ-
του μέλους της επιτροπής Γ. Βλάχου, αποφασίζει, όπως 
εισηγηθεί:

1ον. Τον επί του ως άνω διαγράμματος καθορισμό της 
γραμμής του αιγιαλού σύμφωνα με τις αρχικές επί του 
εδάφους διαπιστώσεις, με κόκκινη πολυγωνική γραμμή 
Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9, Α10, Α11, Α12, Α13, 
Α14, Α15, Α16, Α17, Α18, Α19, Α20, Α21, Α22, Α23, Α24, 
Α25, Α26, Α27, Α28, Α29, Α30, Α31, Α32, Α33, Α34, Α35, 
Α36, Α37, Α38, Α39, Α40, Α41, Α42, Α43, Α44, Α45, Α46, 
Α47, Α48, Α49, Α50,  Α51, Α52, Α53, Α54, Α55, Α56, Α57 
πενήντα επτά (57) συνολικώς σημείων.

2ον. Τη δημιουργία ζώνης παραλίας πλάτους δέκα (10) 
μέτρων, ανάντη της γραμμής αιγιαλού και σε συνέχεια αυ-
τής,με κίτρινη πολυγωνική γραμμή Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6, 
Π7, Π8, Π9, Π10, Π11, Π12, Π13, Π14, Π15, Π16, Π17, Π18, 
Π19, Π20, Π21, Π22, Π23, Π24, Π25, Π26, Π27, Π28, Π29, 
Π30, Π31, Π32, Π33, Π34, Π35, Π36, Π37, Π38, Π39, Π40, 
Π41, Π42, Π43, Π44, Π45, Π46, Π47, Π48, Π49, Π50, Π51, 
Π52, Π53, Π54 πενήντα τεσσάρων (54) συνολικώς σημείων.

3ον. Δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη παλαιού αιγιαλού. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΚΙΡΗΣ
3. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΖΩΡΤΖΗ
4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ3320 Τεύχος Δ’ 275/04.10.2016



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3321Τεύχος Δ’ 275/04.10.2016



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ3322 Τεύχος Δ’ 275/04.10.2016

      Αριθ. Πρωτ.: 119483 (2)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 

1.526,00 τ.μ στη θέση «Στεφανέικα Λάζια», Τοπι-

κής Κοινότητας Ραχών Δημοτικής Ενότητας Τρο-

παίων Δήμου Γορτυνίας Νομού Αρκαδίας.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγμα-

τος της Ελλάδος.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα».

3. Το Π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α΄/27-12-2010) « Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 998/1979 
«Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 
εκτάσεων της χώρας» όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ.1 του άρθ. 35 του Ν. 4280/2014.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1 και 3 του 
Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δα-
σικών εν γένει εκτάσεων της χώρας».

6. Τις διατάξεις του Ν. 1892/90 άρθρο 120 παρ. 1. «Για 
τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δα-
σικών οικοσυστημάτων κ.λπ.», άρθ. 1 παρ. 15.

8. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας: α) 160417/ 
1180/8-7-1980, β) 182447/3049/24-9-1980, γ) 168692/
3318/5-10-1981, δ) 85144/1468/9-9-1992 και ε) 60284/ 
365/26-1-1994.

9. Την αριθμ. Οικ. 105204/2793/31-7-2002 διαταγή 
ΥΠ.ΓΕ «περί χαρακτηρισμού εκτάσεων - κήρυξης αυτών 
ως αναδασωτέων».

10. Το αριθμ. 221525/4195/21-09-2011 έγγραφο 
Υ.Π.Ε.Κ.Α. περί δυνατότητας άσκησης αιτήσεων ακυρώ-
σεων κατά των αποφάσεων κήρυξης αναδάσωσης, ενώ-
πιον του Διοικητικού Εφετείου, στα πλαίσια εφαρμογής 
της παρ. 1 του άρθρου 47 Ν. 3900/2010.

11. Το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α΄).

12. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06.02. 2015 (ΦΕΚ 24Α΄).

13. Την αριθμ. 56995/1857/4-7-2016 πρόταση του Δα-
σαρχείου Βυτίνας, για την κήρυξη ως αναδασωτέας της 
αναφερόμενης στο θέμα έκτασης, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, την έκταση δασικού χα-
ρακτήρα (της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει), η οποία εκχερσώθηκε πα-
ρανόμως, εμβαδού 1.526,00 τ.μ στη θέση «Στεφανέικα 
Λάζια», Τοπικής Κοινότητας Ραχών Δημοτικής Ενότητας 
Τροπαίων Δήμου Γορτυνίας Νομού Αρκαδίας.

Η ανωτέρω έκταση προσδιορίζεται από τα στοιχεία 
(1, 2, 3, 4, 1) και απεικονίζεται στο από 4-7-2016 συνημ-
μένο τοπογραφικό διάγραμμα (κλίμακας 1:1000), που 
συνέταξε η Δασοπόνος του Δασαρχείου Βυτίνας Ιωάννας 
Πραγκαστή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
απόφασης αυτής.

Τα όρια της υπό κήρυξη αναδασωτέας έκτασης είναι 
τα εξής:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ : Δάσος.
ΔΥΤΙΚΑ : Μη δασική έκταση.
ΒΟΡΕΙΑ : Δάσος.
ΝΟΤΙΑ : Δάσος.
Σκοπός της κήρυξης της εν λόγω έκτασης ως ανα-

δασωτέας είναι η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα 
της, ο αποκλεισμός διάθεσής της για άλλη χρήση και η 
αποκατάσταση της καταστραφείσας δασικής βλάστησης 
αποτελούμενης κυρίως από χαλέπιο πεύκη και δευτε-
ρευόντως από άτομα πρίνου.

Κατά της παρούσας δύναται να ασκηθεί αίτηση ακυ-
ρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, εντός εξήντα 
ημερών, από την επομένη της δημοσιεύσεως ή κοινο-
ποιήσεώς της.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 26 Αυγούστου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ    
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr


