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ΠΡΑΞΗ 

 
Χαρακτηρισμού έκτασης  250 τμ. ως  χορτολιβαδική έκταση υπαγόμενη στην παρ. 6β 
του άρθρου 3 του Ν. 998/79  στη θέση <<Κολοκυθιά >> Μεσαγγάλων  Δ.Δ. Αιγάνης  
περιοχής  Δήμου  Κάτω Ολύμπου    
 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./ 30-3-2010  Έκθεση αυτοψίας του  Δασολόγου της Υπηρεσίας μας 
Αστέριου Γκάτσικου για το χαρακτηρισμό έκτασης 250 τ.μ που βρίσκεται στη θέση << 
Κολοκυθιά >> Μεσαγγάλων   Δ.Δ. Αιγάνης  περιοχής Δήμου Κάτω Ολύμπου όπως 
αυτή φαίνεται στο από 2/2010 συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού  
Κων. Βογιατζή   κλίμακας  1:200 

3) Τα γενικά μορφολογικά και εδαφοπονικά χαρακτηριστικά της έκτασης, όπως αυτή 
φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και στην έκθεση αυτοψίας                    
του Δασολόγου Αστέριου Γκάτσικου τα οποία περιληπτικά είναι τα εξής: 
Θέση της έκτασης:<< Κολοκυθιά >> Μεσαγγάλων  
Εμβαδόν της έκτασης: 250 τμ. 

     Όρια της έκτασης:  Α: Δρόμος 
                                      Β: Χορτολιβαδική  έκταση      
                                      Ν:  Ασφαλτοστρωμένος  δρόμος     
                                      Δ:  Χορτολιβαδική  έκταση 

Έδαφος: Αμμώδες- βαθύ.  
 Βλάστηση: Καλύπτεται από χορτολιβαδική βλάστηση.  
 Μορφή που είχε το 1945:Σύμφωνα με εξέταση  Α/Φ έτους 1945 και 1960 
καλυπτότανε από χορτολιβαδική βλάστηση. 
Ιδιοκτησιακό-Διοικητικές πράξεις: Δεν υφίστανται  διοικητικές ή άλλες πράξεις 
(Π.Δ.Α.)  

Χαρακτηρίζουμε 
 

την πιο  πάνω έκταση των 250 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση <Κολοκυθιά> Μεσαγγάλων 
Δ.Δ. Αιγάνης Δήμου Κάτω Ολύμπου  όπως φαίνεται στο από 2/2010 τοπογραφικό 
διάγραμμα του Μηχανικού Κων. Βογιατζή   με κλίμακα 1:200 και με στοιχεία Α-Β-Ζ-Ε-Α ως 
χορτολιβαδική έκταση της κατηγορίας της παρ.6β του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η έκταση 
είναι κατά τεκμήριο δημόσια και η Δασική Υπηρεσία ασκεί επ αυτής ολοκληρωτική 
διοίκηση και πλήρη διαχείριση τόσο σε ότι αφορά την προστασία της όσο και τη χρήση και 



διατήρηση της μορφής της. Εφόσον διοικείται και διαχειρίζεται στα πλαίσια του άρθρου 3 
παρ.7 Ν. 998/79 ως δημόσια έκταση, δεν μπορεί να γίνεται χρήση της ενώπιον αρχών 
προς εξασφάλιση δε πάσης φύσεως αδειών  ή επεμβάσεων, πριν ή διά της διοικητικής ή 
δικαστικής οδού επιλυθεί το ζήτημα ιδιοκτησίας της έναντι του Δημοσίου (σχετική η αριθμ. 
90389/1743/18-4-06 δ/γή του Υ.Α.Α.& Τροφίμων).    

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 Κάτω 
Ολύμπου 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 θα αποσταλεί  για δημοσίευση στις 
εφημερίδες «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ»<< KΟΣΜΟΣ>> και <<ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ 
ΗΧΩ>> της Λάρισας. 
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