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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   34469/2339 (1)
Ίδρυση μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής στην περιο−

χή «Φακός – Διαπόρι» της δημοτικής ενότητας Νέας 
Κούταλης του δήμου Λήμνου της νήσου Λήμνου Νο−
μού Λέσβου.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «περί Δασικού κώδικα» 

(ΦΕΚ 7/Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 996/71 «περί αντικαταστάσεως 

και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69 «περί 
Δασικού Κώδικος και Κωδικοποιήσεως των υπ’ αριθμ. 
871/71 και 919/71» (ΦΕΚ 192/Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσε−
ως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ.86/69» 
(ΦΕΚ 205/Α΄).

4. Το άρθρο 57 του Ν. 2637/98 «Σύσταση Οργανισμού 
Πιστοποίησης κ.λπ.» (ΦΕΚ 200/Α/1998), με το οποίο τρο−
ποποιήθηκαν τα άρθρα 253 και 254 του Ν.Δ.86/69, όπως 
αυτά αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 
177/75.

5. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ: 
757/Β/18−12−1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού 
Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωρ−
γίας «Μέτρα Διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16−12−96 (ΦΕΚ: 
1188/Β/31−12−1996), 294283/23−12−97 (ΦΕΚ: 68/Β/04−02−1998) 
και 87578/703/06−03−07 (ΦΕΚ: 581/Β/23−04−2007) κοινές 
αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γε−
ωργίας.

6.  Την αριθμ. 89880/1506/31−03−2000 εγκύκλιο διαταγή 
του Γενικού Διευθυντή Δασών και Φ.Π. «περί καταφυγίων 
άγριας ζωής».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 4.3, 6 παρ. 2 και 
22 παρ. 1 του Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60Α/2011) «Διατήρησης της 
βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

9. Το Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 235/Α/27−12−2010) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

10. Την αριθμ. 1550/29−03−2011 απόφαση «περί παροχής 
εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και 
εγγράφων ‘Με εντολή Γενικού Γραμματέα’ στον Προϊ−
στάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υπο−
θέσεων της αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και 
στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής» 
(ΦΕΚ 484/Β΄).

11. Την από 05−11−2008 ΕΚΘΕΣΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ των Δα−
σολόγων Ελευθέριου Κακαλή και Λίνα Γρημπυλάκου για 
την ανάγκη ίδρυσης του καταφυγίου άγριας ζωής στην 
περιοχή «Φακό – Διαπόρι» δ. δ. Ν. Κούταλης, για τους 
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτήν.

12. Τα με αρ. 07/14−06−2012 και 17/31−07−2012 έγγραφα 
του Κ. Συλλόγου Λήμνου με τα οποία ζητά την ανανέωση 
απαγόρευσης του κυνηγιού για πέντε χρόνια στην συ−
γκεκριμένη περιοχή και συμφωνεί στην πρόταση της Δ/
νσης Δασών Λέσβου για την δημιουργία καταφυγίου. 

13. Το αρ. 06/2012/18−5−2012 πρακτικό συνεδρίασης του 
Δ.Σ. Δήμου Λήμνου με το οποίο συναινεί στο αίτημα του 
Κ. Συλλόγου Λήμνου.

14. Το γεγονός ότι την τελευταία 10ετία ίσχυαν οι αριθ. 
2355/7−8−2001 και 3743/13−7−2006 (ΦΕΚ 1203/Β΄) απαγο−
ρεύσεις θήρας ορισμένου χρόνου στην περιοχή.

15. Το γεγονός ότι η ίδρυση του καταφυγίου κρίνεται 
απαραίτητη στην διατροφή, διαχείμαση, αναπαραγωγή 
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ή την διάσωση των ειδών άγριας πανίδας ή αυτοφυούς 
χλωρίδας, αποφασίζουμε:

1. Ιδρύουμε μόνιμο Καταφύγιο άγριας ζωής στην πε−
ριοχή ¨Φακός – Διαπόρι¨ της δημοτικής ενότητας Νέας 
Κουτάλης του δήμου Λήμνου της νήσου Λήμνου νομού 
Λέσβου, σε έκταση εμβαδού 18.700 στρέμματα, που εί−
ναι απαραίτητη για την επιβίωση ενός ή περισσότερων 
ειδών της άγριας πανίδας ή αυτοφυούς χλωρίδας που 
είναι σπάνια και αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα 
βιοτόπου.

2. Η έκταση του καταφυγίου άγριας ζωής απεικονίζεται 
στο, θεωρημένο από τη Δ/νση Δασών Ν. Λέσβου, σχε−
διάγραμμα κλίμακας 1:40.000, που επισυνάπτεται στην 
παρούσα, ορίζεται ως εξής: Αρχίζει από το ακρωτήριο 
Πούντα στο κόλπο του Μούδρου και με κατεύθυνση 
νότια συνεχίζει επί της ακτογραμμής έως το Διαπόρι. 
Κατόπιν με κατεύθυνση δυτική συναντά χωματόδρομο 
και συνεχίζει νότια προς τη θέση Μελάγκια της χερ−
σονήσου του Φακού. Συνεχίζει επί του χωματόδρομου 
νότια και περνά δυτικά της κορυφής Πετρόσπιτος έως 
την παραλία Αδραβάνι στα νότια της χερσονήσου. Ακο−
λουθεί την ακτογραμμή με κατεύθυνση δυτική και περνά 
διαδοχικά από το ακρωτήριο Φακός και το ακρωτήριο 
Αγ. Ευθυμίας. Κατόπιν συνεχίζει επί της ακτογραμμής με 
κατεύθυνση βόρεια και περνά από το ακρωτήριο Λένα, 
την παραλία του Διαπορίου στον όρμο του Κοντιά έως 
τις εκβολές του Χειμάρρου Χανδρία. Από τις εκβολές 
του Χανδρία συνεχίζει επί της κοίτης του έως ότου συ−
ναντά τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Κοντία – Διαπόρι. 
Κατόπιν συνεχίζει ανατολικά με κατεύθυνση το διαπόρι 
για περίπου 400 μέτρα όπου συναντά αγροτικό δρόμο. 
Ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο με κατεύθυνση βόρεια 
βορειοανατολική περνώντας δυτικά από το έλος του 
Διαπορίου έως ότου συναντά των ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο Διαπορίου – Τσιμάνδριας και συνεχίζει προς Τσι−
μάνδρια. Περνά από το χωρίο δίχως να περιλαμβάνει 
μέρος του υφισταμένου οικισμού και συνεχίζει επί του 
χωματόδρομου προς τον οικισμό Πορτιανου και περ−
νά από αυτόν ανατολικά δίχως να περιλαμβάνει μέρος 
του υφιστάμενου οικισμού. Στη συνέχεια συναντά την 
επαρχιακή οδό Κοντιά – Κούταλης στο ύψος βόρεια του 
χωρίου Πορτιανου και συνεχίζει με κατεύθυνση προς το 
Παλιό Πεδινό. Περνά νοτιά του οικισμού και συνεχίζει 
επί ασφαλτοστρωμένου δρόμου προς την Ν. Κούταλη 
όπου σταμάτα πριν τον οικισμό αυτής. Συνεχίζει με 
κατεύθυνση ανατολική επί τις της ακτογραμμής για να 
συναντήσει το ακρωτήριο Πούντα από όπου και άρχισε. 
Εντός του καταφυγίου περιλαμβάνονται και οι νησίδες 
του Α. Νικόλαου.

3. Εντός των καταφυγίων άγριας ζωής απαγορεύε−
ται η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων 
δεικτών, η αλιεία, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η 
συλλογή της άγριας χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης 
με φυσική βλάστηση με κάθε τρόπο, η καταστροφή 
των φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση, η 
επιχωμάτωση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύ−
πανση των υδατικών συστημάτων, η διάθεση ή απόρριψη 

απόβλητων, η ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών, η διενέργεια 
στρατιωτικών ασκήσεων, καθώς και η υπαγωγή έκτασης 
του καταφυγίου σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδια−
σμό. Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρατηρητήριων της 
Νάγριας πανίδας.

Η εκτέλεση λατομικών και μεταλλευτικών δραστη−
ριοτήτων, όπως και δρόμων επιτρέπεται εάν έχει ακο−
λουθηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της νο−
μοθεσίας.

Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής, οι αρμόδιες κατά 
περίπτωση υπηρεσίες μπορούν να εγκρίνουν ή να προ−
γραμματίζουν και να εκτελούν ειδικά έργα βελτίωσης 
του βιότοπου και έργα ικανοποίησης των οικολογικών 
αναγκών του βιολογικού κύκλου των ειδών της άγριας 
πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας και ιδίως αναδά−
σωση, διατήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων, διατήρηση 
εκτάσεων με τοπικές ποικιλίες, διατήρηση φωτοφρα−
κτών, έργα αναβάθμισης και αποκατάστασης υγροτοπι−
κών εκτάσεων, δημιουργία και ανάπτυξη ζωνών ελωδών 
εκτάσεων. Τα έργα αυτά περιγράφονται σε ειδικές με−
λέτες διαχείρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τον Γενικό 
Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι 
προδιαγραφές για την σύνταξή τους καθορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενεργείας και 
Κλιματικής Αλλαγής. 

4. Μεταξύ άλλων σύμφωνα με την παράγραφο 3γ του 
άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 414985/85 
προβλέπεται ότι ‘….την προστασία των βιοτόπων της 
άγριας πτηνοπανίδας απαγορεύεται η από πρόθεση δι−
ατάραξη της ησυχίας των πτερωτών θηραμάτων ιδιαίτε−
ρα κατά την περίοδο της αναπαραγωγής ή εξάρτησης, 
η καταστροφή ή η αφαίρεση των φωλιών, η κατοχή ή η 
αγοραπωλησία νεοσσών, αυγών και κελύφων…’.

5. Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα 
της Δασικής Υπηρεσίας, στα όργανα των Σωμάτων 
Ασφαλείας, στους δημοτικούς υπαλλήλους και τους 
φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε 
κάθε φιλόνομο πολίτη (άρθρο 289 παρ. 1 και άρθρο 267 
παρ. 1 του Ν. Δ. 86/69και άρθρο 38 του Ν. 1845/89). Οι 
δε παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.Δ. 86/69 «περί Δασικού Κώδικα», της αρ. 414985/85 
κοινής υπουργικής απόφασης «περί μέτρων διαχείρισης 
της Άγριας Πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε 
και ισχύει και λοιπών σχετικών διατάξεων.

6. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού.

7. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύ−
σεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μυτιλήνη, 1 Αυγούστου 2012 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Δ/ντής Δασών
ΦΩΤΗΣ ΚΡΑΛΗΣ
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    Αριθμ. οικ. 26771/891 (2)
Κήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης εμβαδού 

εκατόν τριάντα τρία τετραγωνικών μέτρων(133τ.μ.), η 
οποία βρίσκεται στη θέση «Άγιος Νικόλαος Ποσειδω−
νίου» Δημοτικής Ενότητας Βαθέος, Δήμου Σάμου.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3200/1955 περί 

διοικητικής αποκέντρωσης (ΦΕΚ Α΄ 97/23.4.1955), όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με 
το Ν.Δ. 532/1970 (ΦΕΚ Α΄ 103).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ Α΄236/27−12−2010).

3. Τη με αριθμό 1550/17−3−2011 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α. 
(ΦΕΚ 484Β/29−3−2011).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 και του άρθρου 
117 παράγραφος 3 του Συντάγματος.

5. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας»  
(ΦΕΚ Α΄ 289) και ειδικότερα το άρθρο 41 παράγραφοι 1 
και 3, το άρθρο 37, το άρθρο 38 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 47 παράγραφος 4.

6. Τον Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α΄ 303) καθώς και τον Ν. 
3818/2010 (ΦΕΚ Α΄ 17).

7. Τις με αρ. 160417/1180/8−7−1980, 182447/3049/24.9.1980, 
141823/24−2−1983 εγκύκλιες διαταγές του Υπουργείου 
Γεωργίας.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 
Α΄ 101).

9. Την Δ.Υ./15−06−2012 εισήγηση της δασολόγου της 

Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου Γεωργίας Ευαγγελοπούλου 
για κήρυξη αναδασωτέας έκτασης.

10. Τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δασών Σάμου, κη−
ρύσσουμε ως αναδασωτέα με σκοπό την προστασία 
και την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης, την 
καταστραφείσα από εκχέρσωση, δασικής έκτασης, με 
στοιχεία «Α,Β,Γ,....,Η,Θ,Α», εμβαδού εκατόν τριάντα τρία 
τετραγωνικών μέτρων (133 τ.μ.), η οποία βρίσκεται στη 
θέση «Άγιος Νικόλαος Ποσειδωνίου» Δημοτικής Ενότη−
τας Βαθέος, Δήμου Σάμου.

Η καταστραφείσα έκταση, λόγω εκχέρσωσης, φαίνεται 
στο ενταγμένο στο Ε.Γ.Σ.Α. ’87 συνημμένο τοπογραφικό 
διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 της δασολόγου της Δ/νσης 
Δασών Ν. Σάμου Γεωργίας Ευαγγελοπούλου και έχει 
όρια:

ΒΟΡΕΙΑ: Δρόμος.
ΝΟΤΙΑ: Καλλιέργειες.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Δασική έκταση.
ΔΥΤΙΚΑ: Δασική έκταση,
καθώς και στο απόσπασμα χάρτου Γ.Υ.Σ. κλίμακας 

1:50.000, που συνοδεύουν ως συνημμένα την απόφαση 
αυτή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Σάμος, 18 Ιουνίου 2012 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Δ/ντής Δασών
και Αγροτικών Υποθέσεων 

 ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
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    Αριθμ. 1777 (3)
Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατο−

ρέματος στην ιδιοκτησία των BERNARDUS CORNELIS 
VAΝKREEL και JAKOBA CORNELIS−VAN KREEL στην 
θέση «Ντάπια Χούνι» της Τ.Κ. Μεθώνης της Δ.Ε. Με−
θώνης του Δήμου Πύλου − Νέστορος της Περιφερει−
ακής Ενότητας Μεσσηνίας.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 8 του Ν.3200/1955 

«Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Α΄ 97).
2. Τις διατάξεις του Ν. 2853/1922 «Περί υδραυλικών εν 

γένει έργων και αστυνομεύσεως των Δημοσίων Υδά−
των», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες 
του Ν.Δ.10/29.12.1923 και κωδικοποιήθηκαν από τις δια−
τάξεις του Π.Δ.18/21.3.1924, (ΦΕΚ 61Α).

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 3046/304/03−02−89 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων: «Κτιριοδομικός Κα−
νονισμός» (ΦΕΚ Δ΄ 59) και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 6 αυτού σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, 
όπως ισχύει σήμερα.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 (Α΄ 91): «Εναρμόνιση 
του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ» 
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 5 αυτού: «Δι−
αδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 
υδατορέματα».

5. Τις οικίες διατάξεις του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124Α/ 
13.6.1997): «Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και 
οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις».

6. Τις οικίες διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45A/1999): 
«Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες δι−
ατάξεις».

7. Τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 19664/20.12.2001 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννή−
σου «περί Αρμοδιότητος Κρατικού Οργάνου».

8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής. Ελλάδας 
κ’ Ιονίου» (ΦΕΚ 232Α/2010).

10. Την υπ’ αριθμ. ΓΓ 15649/1522/1−3−11 «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμμα−
τέα» στον προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης και στους 
προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Χω−
ροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος 
και Ιονίου» (ΦΕΚ Β΄ 491).

11. Την Τεχνική Έκθεση και το τοπογραφικό και υψο−
μετρικό διάγραμμα κλίμακας 1:200, καθορισμού ορι−
ογραμμών τμήματος υδατορέματος στην ιδιοκτησία 
των BERNARDUS CORNELIS VAN KREEL και JAKOBA 
CORNELIS VAN KREEL στην θέση «Ντάπια Χούνι» της 
Τ.Κ. Μεθώνης της Δ.Ε. Μεθώνης του Δήμου Πύλου − 
Νέστορος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, το 
οποίο συντάχθηκε τον Μάιο του 2012 από τον Πολιτικό 
Μηχανικό Χρονόπουλο Βασίλειο και ελέγχθηκε και θε−
ωρήθηκε στις 9/5/2012 από την Δ/νση Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

12. Την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Πύλου − Νέστορος όπως διατυπώθηκε στην 
υπ’ αριθμ. 133/2012 απόφασή του.

13. Την με αριθμό 8175/19−6−2012 γνωμοδότηση − εισή−
γηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σχετικά με τον κα−
θορισμό οριογραμμών τμήματος υδατορέματος στην 
ιδιοκτησία των BERNARDUS CORNELIS VAN KREEL και 
JAKOBA CORNELIS VAN KREEL στην θέση «Ντάπια Χού−
νι» της Τ.Κ. Μεθώνης της Δ.Ε. Μεθώνης του Δήμου Πύλου 
− Νέστορος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, 
αποφασίζουμε:

Την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμή−
ματος υδατορέματος στην ιδιοκτησία των BERNARDUS 
CORNELIS VAN KREEL και JAKOBA CORNELIS VAN 
KREEL στην θέση «Ντάπια Χούνι» της Τ.Κ. Μεθώνης της 
Δ.Ε. Μεθώνης του Δήμου Πύλου −Νέστορος της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Μεσσηνίας, οριζομένων με τα σημεία 
A1, A2, ....Α14, Α15 (δεξιά − μπλε γραμμή) και από Β1, Β2, ....
Β15, Β16 (αριστερά − μπλε γραμμή), εκατέρωθεν της ροής 
του υδατορέματος, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό και 
υψομετρικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 το οποίο συντά−
χθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό Χρονόπουλο Βασίλειο 
σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση που το συνόδευε και 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε στις 9/5/2012 από την Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο τοπογραφικό 
και υψομετρικό διάγραμμα καθορισμού των οριογραμ−
μών να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε−
ως. 

   Τρίπολη, 12 Ιουλίου 2012 

Με εντολή  Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Γενικός Διευθυντής
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ    
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