
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 
Ταχ. Δ/νση  : Παπαναστασίου 52 
Ταχ. Κώδ. : 411 10 
Πληροφορίες : Δ. Μπατζογιάννη 
Τηλέφωνο  : 2410-251.501 
       "          : 191 (Προστασία Δασών) 
FAX   : 2410-251620 
e – mail   : dasalari @ otenet.gr 
 

 
 
 
Λάρισα  19  -6 - 2009 

 
Αριθ. Πρωτ. 5726/42557 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ΠΡΑΞΗ 

 
Χαρακτηρισμού έκτασης Ε:1679,83 τ.μ. επιμεριζόμενη στα τμήματα Ε1:1649,7 τ.μ. 
Ε2:16,93 τ.μ. και Ε3:13,2 τ.μ.   ως μη δασική έκταση στη θέση <Θεμελή> Δ.Δ.  
Καρίτσας   περιοχής Δήμου Ευρυμενών  
 Έχοντας   υπόψη: 

1) Τις Διατάξεις του άρθρ. 14 του Ν. 998/79 (περί προστασίας των Δασών και Δασικών 
εκτάσεων της χώρας) 

2) Την με αριθμ. Δ.Υ./16-6-2009 Έκθεση αυτοψίας-αναφορά του Δασολόγου της 
Υπηρεσίας μας Κων. Τσουλούφη για το χαρακτηρισμό έκτασης Ε:1679,83 τ.μ.   πoυ 
βρίσκεται στη θέση  <Θεμελή>  Δ.Δ. Καρίτσας   περιοχής Δήμου  Ευρυμενών όπως 
αυτή φαίνεται στο από 5/2009 συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού 
Γαζέτα Αχιλλέα   κλίμακας  1:500 

3) Τα γενικά μορφολογικά και εδαφοπονικά χαρακτηριστικά της έκτασης, όπως αυτή 
φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και στην έκθεση αυτοψίας- αναφοράς 
του Δασολόγου Κων. Τσουλούφη  τα οποία περιληπτικά είναι τα εξής: 
Θέση της έκτασης: <Θεμελή> 
Εμβαδόν της έκτασης: Ε:1679,83 τ.μ.                                                                                             

     Όρια της έκτασης: Α: Αγροτική έκταση                        
                                     Β: Δασική έκταση 
                                     Ν: Έκταση για την οποία δόθηκε απάντηση επί αιτήσεως του Αστ.  
                                           Κόκκινου                                  
                                     Δ: Νέα επαρχιακή οδός Στομίου- Κόκκινου Νερού. 

Έδαφος: Μικρού βάθους, γαιώδες έως πετρώδες, μέσης υφής.  
 Βλάστηση: Η έκταση δεν φέρει δασική βλάστηση. Παρατηρήθηκαν γεωργικώς 
καλλιεργούμενα είδη (ελιές μεγάλης ηλικίας και οπωροφόρα). 
 Μορφή που είχε το 1945:.Σε  εξέταση Α/Φ έτους 1945 η έκταση φέρει δενδρώδη 
βλάστηση (τα οποία πιθανόν είναι τα ελαιόδεντρα μεγάλης ηλικίας) και κάποιο 
θαμνώδη υπόροφο στο Ανατολικό μέρος αυτής, ενώ τα υπόλοιπα επιμέρους τμήματα 
που προτείνονται για χαρακτηρισμό δεν φέρουν δασική βλάστηση. Σε εξέταση Α/Φ 
έτους 1960 στο Ανατολικό μέρος απουσιάζει ο υπόροφος παρουσιάζοντας εικόνα 
ανθρωπογενούς επέμβασης ενώ τα υπόλοιπα επιμέρους τμήματα δεν φέρουν δασική 
βλάστηση.   
 Ιδιοκτησιακό-Διοικητικές πράξεις: Μέρος της έκτασης εμβαδού Εχ:2320,23 τ.μ. 
περιλαμβάνεται στην αριθμ. 744/5-2-97 Πράξη  Χαρ/σμού  η οποία παραπέμφθηκε στις 
αρμόδιες επιτροπές επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων (4/1999 Απόφαση Α΄ Ε.Ε.Δ.Α.  



και  8/1999 Απόφαση Β΄ Ε.Ε.Δ.Α.) και κατέστη τελεσίδικη. Προσκομίστηκε το με αριθμ. 
2582/11-3-1993 πωλητήριο αγροτεμαχίου  ως έγγραφο που αποδεικνύει το έννομο 
συμφέρον της αιτούσης. Η έκταση  που αναφέρεται στην αριθμ. 744/5-2-97 Πράξη 
Χαρ/σμού είχε κηρυχθεί αναδασωτέα με την 2125/23-7-96 Απόφαση του 
Γ.Γ.Π.Θεσσαλίας για να γίνει συνέχεια άρση της αναδάσωσης με την αριθμ. 6123/29-
11-07 Απόφαση του Γ.Γ.Π.Θεσσαλίας.  

Χαρακτηρίζουμε 
Την έκταση εμβαδού E:1679,83 τ.μ. επιμεριζόμενη στα τμήματα: α) Ε1:1649,7 τ.μ. με 
στοιχεία Α,Β,….,Μ,Ν,Α1,Α2,Α3,Α4,Α, β)Ε2:16,93 τ.μ. με στοιχεία Φ,Χ,Α5,Α6,Α7,Φ και 
γ) Ε3:13,2 τ.μ. με στοιχεία Α8,Τα,Υ,Α8 ως  μη δασική έκταση υπαγόμενη στην παρ. 6α 
του άρθρου 3 του Ν. 998/79 ως γεωργικώς καλλιεργούμενη.   που βρίσκεται στη θέση 
<Θεμελή> Δ.Δ. Καρίτσας  Δήμου Ερυμενών  όπως φαίνεται στο από 5/2009 τοπογραφικό 
διάγραμμα του  Μηχανικού Αχιλλέα Γαζέτα με κλίμακα 1:500 

Ο χαρακτηρισμός αυτός γίνεται με σκοπό την προστασία της έκτασης από περιπτώσεις 
αλλαγής χρήσης σύμφωνα με την αριθμ. Οικ. 87234/7539/3-9-1997 Δ/γή Υπ. Γεωργίας. 

Η παρούσα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στο Δήμαρχο του Δήμου Ευρυμενών 
για να εκθέσει επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα και μας αποστείλει αποδεικτικό 
τοιχοκόλλησή της, με σκοπό να λάβουν γνώση αυτοί που έχουν έννομο συμφέρον και 
υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις, μέσα σε δύο μήνες από την κοινοποίησή της. 

Η πράξη αυτή δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπραγμάτων δικαιωμάτων 
αφού δι' αυτής δεν θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή των ιδιωτών. 

Επίσης η πράξη αυτή δεν παράγει κανένα νόμιμο αποτέλεσμα έναντι οποιασδήποτε 
αρχής ή ιδιώτη, αν δεν συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση του Δασαρχείου ότι έχουν 
τελεσιδικήσει οριστικά οι διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 14 του Ν. 998/79 
(δημοσίευση, ανακοίνωση, άσκηση και εκδίκαση αντιρρήσεων κ.λ.π.). 

Περίληψη του περιεχομένου της πράξης αυτής αποστέλλεται για δημοσίευση σε δύο (2) 
από τις τέσσερις(4) τοπικές εφημερίδες «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» , «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ», 
<<ΚΟΣΜΟΣ>> και <<ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΗΧΩ>> της Λάρισας. 
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