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∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 
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Πληροφ.          :  Γρ. ∆ασάρχη 
Τηλ.                 : 22610 - 28306 - 25001 
Fax                  : 22610 - 26 129        
 

ΠΡΑΞΗ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ 
( Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14  του Ν. 998/1979) 

       Ο ∆ασάρχης Λιβαδειάς έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και 
των δασικών εκτάσεων» όπως αυτά τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν µε το αρθ. 1 
του Ν. 3208/2003 
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του Ν.998/79. 
3.Το από 17-07-2009 αίτηµα του κ. Ευάγγελου Μπαντήλα του Κοσµά,   κατοίκου 
Λιβαδειάς, για την εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 14 του Ν.998/79 για έκταση 

που βρίσκεται στην θέση «Αλεποτρούπι » περιφέρειας  ∆ήµου Λιβαδειάς Ν,Βοιωτίας.                              

4.Την οικοθ. 87234/7539/3-9-97 απόφαση του Υπ. Γεωργίας. 
5.Την από ∆.Υ./20-11-2009 εισήγηση του κ.Ιωάννη Ζουρνή,  ∆ασολόγου της 
Υπηρεσίας µας τεκµηριωµένη από φωτοερµηνεία Α/Φ λήψεως 1945, 1960 και 1986.  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
   Χαρακτηρίζουµε την έκταση µε στοιχεία περιµέτρου (Α-Β-Γ-∆-…………….-Χ-Ψ-Ω-Α1-
Β1-………-Ζ1-Η1-Θ1-Α) συνολικού εµβαδού Ε=9.564,40 τ.µ που βρίσκεται στη θέση    

«Αλεποτρούπι» περιφέρειας  ∆ήµου Λιβαδειάς Ν,Βοιωτίας,   όπως αυτή εµφανίζεται 

στο από ∆εκέµβριο 2006   τοπογραφικό διάγραµµα του Πολιτικού   Μηχανικού Ιωάννη 
Ν. Αποστόλου   κλίµακας  1:500 απόσπασµα χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίµακας 1:5000,όπως  
θεωρήθηκε από την Υπηρεσία µας  και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας  
πράξης , και  όπως ισχυρίζεται  ο  αιτών  την  κατέχει  µε  το    υπ’ αριθ. 714/28-2-
2007  Πωλητήριο Συµβολαιογράφου Λιβαδειάς Σουλτάνας Λοιδώρη, ως µη δασικού 
χαρακτήρα ,ανήκουσα στην παρ. 6(α) (γεωργική) του άρθρ. 3 του Ν.998/1979.   
   Τα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ του χαρακτηρισµού είναι αφ’ ενός η σηµερινή 
µορφή της έκτασης που είναι µη δασική  και αφ’ ετέρου η ίδια µορφή που είχε η 
έκταση κατά τα έτη 1945, 1960 και 1986 όπως προκύπτει από την φωτοερµηνεία των 
Α/Φ,ζεύγος(190-191/9137-2-1),(2787-2788)και(179145-179146)των αντιστοίχων ετών 
    Η παρούσα πράξη χαρακτηρισµού δεν παράγει κανένα έννοµο συµφέρον πριν την 
τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του Ν.998/79 
και την εκπνοή άπρακτης της  δίµηνης προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων. 
    Η πράξη αυτή δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εµπραγµάτων δικαιωµάτων 
αφού δια αυτής δεν θίγονται εµπράγµατα δικαιώµατα του ∆ηµοσίου ή Ιδιωτών και δεν 
παράγει κανένα νόµιµο αποτέλεσµα έναντι οποιασδήποτε αρχής ή ιδιώτη, αν δεν 
συνοδεύεται από τη σχετική βεβαίωση του ∆ασαρχείου, ότι  έχουν οριστικά 
τελεσιδικήσει, οι  διαδικασίες  που  προβλέπονται από το άρθρο  14 του Ν. 998/79. 
    Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις ενώπιον της κατ' αρθ. 10 παρ. 
3Ν.998/1979 Πρωτοβάθµιας Επιτροπής επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων Ν. 
Βοιωτίας εντός δύο (2) µηνών από της εγγράφου κοινοποιήσεως ή της τελευταίας 
δηµοσιεύσεως της. 
 
                  Ο    ∆ Α Σ Α Ρ Χ Η Σ 
                                                      
 
                                   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ 
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       ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 

1. ∆ήµος  Λιβαδειάς 
              για την ανάρτηση επί ένα µήνα στον 
              πίνακα  ανακοινώσεων µε αποδεικτικό 
              που θα µας αποσταλεί. 

2. ∆/νση ∆ασών Ν. Βοιωτίας 
3. Υπηρεσία ∆ηµοσίων Κτηµάτων 

              Κτηµατική Υπηρεσία 
              32100-Λιβαδειά 

4. Αιτών: Ευάγγελος Μπαντήλας του Κοσµά, κάτοικος Λιβαδειάς 
              (Οδός: Κουτσοπετάλου 26) 
5.  ∆ασοφύλακα: κ. Καλογεράκη Σωτήριο 
                          Έδρα του 

        
                                      
 
 
 

 

 


