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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 118066/10191
(1)
Επανακαθορισμός ορίων Αιγιαλού − Παραλίας στη
θέση «Έμπλυση» Δ.Ε. Ερίσου Δ. Κεφαλληνίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση,
Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «περί Διοικητικής Απο−
κέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του Ν. 3220/
2004 (Φ.Ε.Κ. 15 τ.Α΄ 28−1−2004) «Μέτρα αναπτυξιακής και
κοινωνικής πολιτικής − αντικειμενικοποίηση του φορο−
λογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
Α΄/87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».
5. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ Α΄ 232/27−12−2010) «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.
Ελλάδος και Ιονίου».
6. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του Ν. 2971/2001
(ΦΕΚ 285/τ.Α΄/19−12−2001) «Περί αιγιαλού και παραλίας»,
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 113
του Ν. 3879/11 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων... ρύθμιση
θεμάτων Εθνικής Άμυνας.»
7. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 439/70 «Περί συμπληρώσεως
των διατάξεων περί αιγιαλού».
8. Τον καθορισμό αιγιαλού και παραλίας στη θέση
Έμπλυση Ερίσου Δήμου Κεφαλονιάς με την αρ. 4909/

12−09−1988 απόφαση του Νομάρχη Κεφαλληνίας που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 666/Δ΄/19−09−1988.
9. Την από 18−08−2010 αίτηση της Μαρίας Γερμενή για
επανακαθορισμό ζώνης παραλίας στη θέση «Έμπλυση»
Δ.Ε. Ερίσου Δ. Κεφαλληνίας επειδή στην εν λόγω ζώνη
παραλίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 797/1971,
καθώς και του Ν. 2882/2001 «Κώδικας αναγκαστικών
απαλλοτριώσεων» λόγω παρέλευσης τριετίας από την
κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης χωρίς να
καθοριστεί δικαστικώς ή εξωδίκως η προσωρινή απο−
ζημίωση, η αναγκαστική απαλλοτρίωση θεωρείται αυ−
τοδικαίως ανακληθείσα.
10. Το Κτηματολογικό και υψομετρικό Διάγραμμα της
εν λόγω περιοχής το οποίο συντάχθηκε από την Τοπο−
γράφο Μηχανική Βερονίκη Καββαδία τον Αύγουστο του
2010 σε μια πινακίδα σε κλίμακα 1:500 ελεγμένο κατά
το δυνατό για την ακρίβεια της αποτύπωσης από τη
Μαρμαρά Αθηνά Τοπογράφο Μηχ/κό, υπάλληλο Κτη−
ματικής Υπηρεσίας Κεφ/νίας και θεωρημένο από την
αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας
στις 10−09−10, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 4
του Ν. 2971/01.
11. Το γεγονός ότι διαπιστώνεται εμφιλοχώρηση σφάλ−
ματος στον καθορισμό αιγιαλού παραλίας του 1989 και
καθίσταται αναγκαίο να επανακαθοριστεί ο αιγιαλός.
Ειδικότερα το προαναφερόμενο διάγραμμα καθορισμού
αιγιαλού δεν έχει εξάρτηση από το κρατικό σύστημα
συντεταγμένων. Οι συντεταγμένες των κορυφών του
αιγιαλού είναι εξαρτημένες από τις στάσεις οι οποίες
σήμερα δεν είναι υλοποιημένες. Οι σχετικές θέσεις των
στάσεων και επομένως και της οριογραμμής του αιγια−
λού και συνολικά του τοπογραφικού, όπως προκύπτουν
από τις συντ/νες αυτές παρουσιάζονται αντεστραμ−
μένες ως προς τον άξονα Ν−Β. Τέλος, οι θέσεις των
σημείων 13 ως 17 διαφέρουν από τις προκύπτουσες από
τις εξαρτήσεις, όπως και των σημείων 1 έως 6.
12. Την από 31−07−2012 Έκθεση της Επιτροπής αιγιαλού
και παραλίας για τον επανακαθορισμό των ορίων αι−
γιαλού και παραλίας στην θέση «Έμπλυση» Δ.Ε. Ερίσου
Δ. Κεφαλληνίας
13. Το με αρ. 1080/19−09−2011 έγγραφο της Κτηματι−
κής Υπηρεσίας Ν. Κεφαλληνίας προς το ΓΕΕΘΑ για τη
σύμφωνη γνώμη αυτού επί θεμάτων αρμοδιοτήτων του.
14. Το με αρ. Φ. 119/168658/Σ. 1208/09−03−2012 έγγραφο
του ΓΕΕΘΑ προς την Κτηματική Υπηρεσία ν. Κεφαλλη−
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νίας σύμφωνα με το οποίο το ΓΕΕΘΑ από πλευράς αρ−
μοδιοτήτων του όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο
17 του Ν. 2971/2001, δεν έχει αντίρρηση για τη συνέχιση
διαδικασίας καθορισμού των ορίων αιγιαλού παραλίας
και τυχόν υπάρχοντος παλαιού αιγιαλού στην εν λόγω
θέση.
15. Το με αρ. 429/01−10−2013 έγγραφο της Κτηματικής
Υπηρεσίας Κεφαλληνίας προς την Αποκεντρωμένη Διοί−
κηση Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου για έκδοση
της σχετικής Απόφασης, αποφασίζουμε:
Επικυρώνουμε την από 31−07−2012 Έκθεση της Επιτρο−
πής αιγιαλού και παραλίας για τον επανακαθορισμό των
ορίων αιγιαλού παραλίας στη θέση «Έμπλυση» Δ.Ε. Ερί−
σου Δ. Κεφαλληνίας, καθώς επίσης και το Κτηματολογικό
και υψομετρικό Διάγραμμα της εν λόγω περιοχής το
οποίο συντάχθηκε από την Τοπογράφο Μηχανική Βερο−
νίκη Καββαδία τον Αύγουστο του 2010 σε μια πινακίδα σε
κλίμακα 1:500,ελεγμένο κατά το δυνατό για την ακρίβεια
της αποτύπωσης από τη Μαρμαρά Αθηνά Τοπογράφο
Μηχ/κό, υπάλληλο Κτηματικής Υπηρεσίας Κεφ/νίας και
θεωρημένο από την αναπληρώτρια Προϊσταμένη της
Κτηματικής Υπηρεσίας στις 10−09−10, όπως ορίζουν οι
διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2971/01, ως εξής:
1. −Επαναθορίζουμε την οριογραμμή του αιγιαλού
με ερυθρή συνεχή πολυγωνική γραμμή (ΦΕΚ 1027/Δ΄/
27−09−2005) 1ΞΑ1, Α2,....Α12ΞΑ1 (ΦΕΚ 1499/Δ΄/30−12−2005)
της οποίας οι κορυφές είναι εξαρτημένες από το κρα−
τικό τριγωνομετρικό δίκτυο.
−Επανακαθορίζουμε την οριογραμμή της παραλίας
με συνεχή κίτρινη πολυγωνική γραμμή με τα στοιχεία,
(ΦΕΚ 1027/Δ΄/27−09−2005) 1΄ΞΠ0,Π1,...Π12,Π1 (ΦΕΚ 1499/
Δ΄/30−12−2005) της οποίας οι κορυφές είναι εξαρτημέ−
νες από το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο.
2. −Καθορίζουμε τη ζώνη παραλίας σε πλάτος 15
μ. ενιαία παράλληλα προ τη γραμμή αιγιαλού για να
εξυπηρετηθούν οι σκοποί της παρ. 2 του άρθ.1 του Ν.
2971/2001, αφού πρόκειται για τουριστική περιοχή που
παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη.
Δεν υπάρχει παλαιός αιγιαλός.
Η απόφαση αυτή, με την Έκθεση της Επιτροπής κα−
θορισμού ορίων αιγιαλού παραλίας και το Τοπογραφι−
κό Διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 19 Σεπτεμβρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Άρθ. 3 του Ν 2971/2001 που συγκροτήθηκε με την
αριθμ. 70853/14743/23−08−2011 απόφαση Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΘΕΜΑ: Επανααθορισμός των ορίων αιγιαλού και παρα−
λίας στη θέση «Έμπλυση» Ερίσου Δήμου Κεφαλονιάς
Στο Αργοστόλι σήμερα 31−07−2012 ημέρα Τετάρτη οι
υπογεγραμμένοι:
1. Γιαννάκη Ροζαλία, αναπληρώτρια Προϊσταμένη Κτη−
ματικής Υπηρεσίας ως Πρόεδρος

2. Μαρμαρά Αθηνά Τοπογράφο Μηχ/κό, υπάλληλο
Κτηματικής Υπηρεσίας Κεφ/νίας ως μέλος
3. Καλιτσουνάκης Γεώργιος, Λιμενάρχη Κεφ/νίας, ως
μέλος
4. Προϊσταμένη Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Κεφαλο−
νιάς η οποία δεν προσήλθε, ούτε ο νόμιμος αναπληρω−
τής της αν και νόμιμα προσκλήθηκαν
5. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περ/ντος και Χωρικού
Σχεδιασμού Ιονίου ο οποίος δεν προσήλθε, ούτε ο νό−
μιμος αναπληρωτής του, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν
αποτελούντες την Επιτροπή καθορισμού ορίων αιγι−
αλού και παραλίας, που συγκλήθηκε μετά από σχετι−
κή πρόσκληση της Προέδρου της, με γραμματέα της
επιτροπής τη Δουδούμη Μαρία, υπάλληλο Κτηματικής
Υπηρεσίας Κεφαλληνίας
ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΥΠ’ ΟΨΗ
1. Τον καθορισμό αιγιαλού και παραλίας στη θέση
«Έμπλυση» Ερίσου Δήμου Κεφαλονιάς με την αριθμ.
4909/12−09−1988 απόφαση Νομάρχη Κεφαλληνίας που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 666/τ.Δ΄/19−09−1988.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός παραλία
και άλλες διατάξεις».
3. 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 χωρίς να καθοριστεί
δικαστικώς ή εξωδίκως η προσωρινή αποζημίωση, η
αναγκαστική απαλλοτρίωση θεωρείται αυτοδικαίως
ανακληθείσα.
4. Το γεγονός ότι η απαλλοτρίωση της εν λόγω ζώνης
παραλίας διέπεται από τις διατάξεις του προϊσχύσαντος
Ν.Δ. 797/1971, καθώς ο ισχύον Ν. 2882/2001 «Κώδικας ανα−
γκαστικών απαλλοτριώσεων» ορίζει ότι οι απαλλοτριώ−
σεις που κηρύχθηκαν 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 και
για την εν λόγω ζώνη παραλίας κατά την έναρξη ισχύος
του Ν. 2882/2001 η τριετής προθεσμία για τον καθορισμό
της αποζημίωσης είχε λήξει. Επομένως έχει επέλθει η
αυτοδίκαιη ανάκλησή της.
5. Την από 18−08−2010 αίτηση Κυριακής και Μαρίας
Γερμενή για επανακαθορισμό ζώνης παραλίας λόγω
αυτοδίκαιης ανάκλησης της και το προσκομισθεν με
αυτήν κτηματολογικό και υψομετρικό διάγραμμα της
παραπάνω περιοχής συνταχθέν από την τοπογράφο
μηχανικού Βερονίκη Καββαδία τον Αύγουστο του 2010
σε μία (1) πινακίδα με κλίμακα 1:500 ελεγμένο κατά
το δυνατό για την ακρίβεια της αποτύπωσης από τη
Μαρμαρά Αθηνά Τοπογράφο Μηχ/κό, υπάλληλο Κτη−
ματικής Υπηρεσίας Κεφ/νίας και θεωρημένο από την
αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας
στις 10−09−2010, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου
4 του Ν. 2971/01.
6. Το γεγονός ότι κατά τον έλεγχο της εφαρμογής της
ισχύουσας οριογραμμής αιγιαλού στο νέο τοπογραφικό
προέκυψε ότι αυτή παρουσιάζει πολλαπλά σφάλματα:
Το διάγραμμα καθορισμού συνταχθέν το 1989 δεν έχει
εξάρτηση από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων. Οι
συντεταγμένες των κορυφών του αιγιαλού είναι εξαρ−
τημένες από τις στάσεις οι οποίες σήμερα δεν υπάρ−
χουν υλοποιημένες. Οι σχετικές θέσεις των στάσεων
και επομένως και της οριογραμμής του αιγιαλού και
συνολικά του τοπογραφικού όπως προκύπτουν από τις
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συντ/νες αυτές παρουσιάζονται αντεστραμμένες ως
προς τον άξονα Ν−Β. Οι θέσεις των σημείων 13 ως 17
διαφέρουν από τις προκύπτουσες από τις εξαρτήσεις,
όπως και των σημείων 1 ως 6. Κρίνεται επομένως ανα−
γκαίο, επειδή διαπιστώνεται εμφιλοχώρηση σφάλματος,
να επανακαθοριστεί και ο αιγιαλός.
7. Την αντίληψη που δημιουργήθηκε, κατά την επιτό−
πια μετάβασή μας στην παραπάνω θέση σχετικά με το
πλάτος της βρεχόμενης από το χειμέριο κύμα ξηράς
με τα λοιπά συναφή στοιχεία. Ήτοι:
α) Την γεωμορφολογία του εδάφους και πιο αναλυ−
τικά ότι:
Η μορφολογία της ακτής συνίσταται από βραχώδη
τμήματα και σε τμήμα υπάρχει χαμηλή ακτή με κρο−
κάλες.
Της ακτής συνέχονται εκτάσεις με κλήση εκτός σχε−
δίου.
Το φυσικό όριο βλάστησης συνίσταται από θαμνώδη
και δενδρώδη βλάστηση.
β) Δεν υπάρχουν παράκτιοι φυσικοί πόροι αξιοποι−
ήσιμοι.
γ) Η περιοχή προσβάλλεται από ΒΑ ανέμους εντάσεως
έως 7 Beaufort.
δ) Τη μορφολογία του πυθμένα έχει βραχώδη σύ−
σταση.
ε) Πρόκειται για ακτή σε κόλπο.
στ) Δεν υπάρχουν τεχνικά έργα στην περιοχή.
ζ) Την ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ143/38219/1863/18−04−2012
απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού περί
αναοριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου περιοχής Φι−
σκάρδου Κεφαλονιάς, σύμφωνα με την οποία τμήμα
της περιοχής που γίνεται ο επανακαθορισμός, εμπίπτει
την περιοχή οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου.
η) Αν και δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα Δημόσια
Κτήματα διαχειριζόμενα από το Υπουργείο Οικονομίας
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και Οικονομικών, συνεχόμενα του αιγιαλού, το Δημόσιο
επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος του.
θ) Το γεγονός ότι δεν υφίσταται Κτηματολόγιο στην
περιοχή.
ι) Η περιοχή ανήκει στο Δίκτυο Natura 2000 (GR2220004)
και είναι χαρακτηρισμένη ως Τοπίο ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους (ΦΕΚ 305Β΄/1982).
6. Την ύπαρξη καθορισμού ορίων αιγιαλού και παρα−
λίας ανατολικά της εξεταζόμενης περιοχής στη θέση
«Φουρνιάς» (ΦΕΚ 1027Δ΄/27−09−2005) και δυτικά στη θέ−
ση«Ξερή Μούντα» (ΦΕΚ 1499Δ΄/30−12−2005).
8. Το Φ119/168658/Σ1208/9−3−2012 έγγραφο ΓΕΕΘΑ σύμ−
φωνα με το οποίο το ΓΕΕΘΑ δεν έχει αντίρρηση για τη
συνέχιση της διαδικασίας, αποφασίζουμε:
1. α) Επανακαθορίζουμε την οριογραμμή του αιγιαλού με
ερυθρή συνεχή πολυγωνική γραμμή (ΦΕΚ 1027Δ΄/27−09−2005)
1ΞΑ1, Α2,..., Α12 ΞΑ1 (ΦΕΚ 1499Δ΄/30−12−2005) της οποίας
οι κορυφές είναι εξαρτημένες από το κρατικό τριγω−
νομετρικό δίκτυο.
β) Επανακαθορίζουμε την οριογραμμή της παραλίας
με κίτρινη συνεχή πολυγωνική γραμμή (ΦΕΚ 1027Δ΄/27−
09−2005) 1΄ΞΠ0, Π1,..., Π12,Π1 (ΦΕΚ 1499Δ΄/30−12−2005) της
οποίας οι κορυφές είναι εξαρτημένες από το κρατικό
τριγωνομετρικό δίκτυο.
2. Καθορίζουμε την ζώνη παραλίας σε πλάτος 15 μ.
ενιαία παράλληλα προς την γραμμή αιγιαλού, για να
εξυπηρετηθούν οι σκοποί της παρ. 2 του άρθρου 1 του
Ν. 2971/2001, μια και πρόκειται για τουριστική περιοχή
που παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη.
3. Δεν υπάρχει παλαιός αιγιαλός.
Η Επιτροπή
Η Πρόεδρος
ΡΟΖΑΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ

Τα Μέλη
ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)
Αριθμ. 112516/5847
(2)
Τροποποίηση ορίων και συνολικής έκτασης μονίμου Κα−
ταφυγίου Άγριας Ζωής στην περιφέρεια των Τ.Κ. Νε−
μούτας και Λαμπείας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας
(Πρώην Φολόης και Λαμπείας).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθρ. 258 Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός
Κώδιξ» (ΦΕΚ 7/Α΄/18−01−1969).
2. Τις διατάξεις του Ν 3208/2003 «Προστασία των δα−
σικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμι−
ση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών
εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/Α΄/
24−12−2003).
3. Την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε. 103 Κ.Υ.Α των υπουρ−
γών Οικονομικών − Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας − Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
τικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών
για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των
οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Περί διατηρήσεως
των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της
2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία
2009/147/ΕΚ» (ΦΕΚ 1495/06−09−2010), και της υπ’αριθμ.
Η.Π. 8353/276/Ε.103/2012 (ΦΕΚ 415Β΄) «περί τροποποίησης
και συμπλήρωσης της Κ.Υ.Α. 37338/1807/2010 κ.λπ.»
4. Τις διατάξεις του Ν 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποι−
κιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α΄/31−03−2011) και
συγκεκριμένα το άρθρο 5 (παρ. 4.3.8) και το άρθρο 6 (παρ. 2).
5. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας
και Ιονίου» (ΦΕΚ 232/Α΄/27−12−2010). ’
7. Την αριθ. ΓΓ15646/1521/1−3−2011 απόφαση του Γεν.
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος
υπογραφής, με εντολή Γενικού Γραμματέα, στον προϊ−
στάμενο της Γενικής Διεύθυνσης κ.λπ.»
8. Τις διατάξεις του Ν 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
131/Α΄/28−06−2006).
9. Τις διατάξεις του Ν 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 1121/Α΄/13−07−2010) ΑΔΑ: ΒΕ54ΟΡ1Υ−0ΧΙ.
10. Την υπ’ αριθμ. 3848/3−8−2010 απόφαση «Ίδρυσης
μονίμου Καταφυγίου Άγριας Ζωής στις περιοχές των
Δ.Δ. Νεμούτας, Δ. Φολόης και Δ.Δ. Λαμπείας Δ. Λαμπείας
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περιφέρειας αρμοδιότητας Δασαρχείου Πύργου» (ΦΕΚ
412Δ΄/30−8−2010).
11. Την υπ’ αριθμ. 79793/2590/24−6−2014 εισήγηση του
Δασαρχείου Πύργου, για την ανάγκη τροποποίησης
των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής στην περι−
φέρεια των ΤΚ Νεμούτας και Λαμπείας του Δ. Αρχαίας
Ολυμπίας,για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν
καθώς και την από 24−5−2014 αναλυτική έκθεση − εισή−
γηση που την συνοδεύει.
12. Το υπ’ αριθμ. 100158/2701/5−8−2014 έγγραφο της
Διεύθυνσης Δασών Ηλείας με το οποίο συμφωνεί με
την πρόταση του Δασαρχείου Πύργου.
13. Το γεγονός ότι η η τροποποίηση των ορίων του
εν λόγω καταφυγίου κρίνεται απαραίτητη τόσο στην
διατροφή, διαχείμαση, αναπαραγωγή ή τη διάσωση
των ειδών της άγριας πανίδας και στην διατήρηση της
άγριας χλωρίδας, όσο την προστασία των αγροτικών
καλλιεργειών στις κοινότητες που ανήκει διοικητικά το
υπάρχων καταφύγιο από τον αγριόχοιρο του οποίου ο
πληθυσμός έχει αυξηθεί σε σημείο που προκαλεί επε−
κταμένες ζημιές, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τα όρια του μονίμου Καταφύγιο Άγριας
Ζωής στην περιφέρεια των Τ.Κ. Νεμούτας και Λαμπείας
του Δ. Αρχαίας Ολυμπίας και αυξάνουμε την έκταση του
σε 43.000 στρέμματα(Από 22.000 σε 43.000).
Τα όρια του Καταφυγίου Άγριας Ζωής Ζωής στην
περιφέρεια των Τ.Κ. Νεμούτας και Λαμπείας του
Δ. Αρχαίας Ολυμπίας όπως αυτά απεικονίζονται στο
θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η
Μ. Μητροπούλου, Δασοπόνος του δασαρχείου Πύργου,
κλίμακας 1:50.000 ορίζονται ως εξής: Ξεκινώντας επί
της οδού Λάλα −111 στο ύψος μεταξύ της θέσης Κερα−
σιάς Τ.Κ. Κούμανι και της διασταύρωσης με αγροτική
οδό προς Κούμανι, ακολουθεί την αγροτική οδό προς
ποταμό Ερύμανθου ως την παλιά Νεροτριβή και εν συ−
νεχεία ακολουθεί το ρέμα ως τον ποταμό Ερύμανθο,
στη συνέχεια ακολουθεί τη ροή του ποταμού Βόρεια
ως το χωριό Τριπόταμα, ακολουθεί στη συνέχεια το
δρόμο προς Καλύβια Αστρά, Χωριό Αστρά και εν συνε−
χεία ακολουθεί το δρόμο προς Ιερά Μονή Χρυσοπηγής
τον οποίον συνεχίζει ως την Λαμπεία και κατεβαίνει
νότια ακολουθώντας την επαρχιακή οδό προς Κούμανι
απ’ όπου ξεκίνησε. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ.
3848/3−8−2010 Απόφαση (9 σχ.).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής Δασών
και Αγροτικών Υποθέσεων
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
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