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ΠΡΑΞΗ 
 
Χαρακτηρισμού έκτασης   1994   τ.μ  ως μη  δασικής  υπαγόμενης στην κατηγορία  της 
παρ.  6β του άρθρου 3 Ν. 998/79 ως  Δημόσια  χορτολιβαδική η  οποία  εμπτίπτει στην  
παρ. 7 του άρθρου  3 του  Ν.998/79 και διοικείται και  διαχειρίζεται στα πλαίσια άρθρου  3 
παρ. 7 Ν.998/79 ως δημόσια  έκταση,ότι  δεν  μπορεί  να  γίνεται  χρήση  της ενώπιον 
αρχών,προς εξασφάλιση πάσης  φύσεως  αδειών  ή επεμβάσεων,πριν ή δια της  
διοικητικής ή δικαστικής  οδού επιλυθεί  το  ζήτημα  ιδιοκτησίας  της έναντι  του  Δημοσίου 
σ.υμφωνα  με  την αριθμ. 90389/1743/18-4-2006 διαταγή  του  ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
και ΤΡΟΦΙΜΩΝ  έκτασης  στη  θέση <Ρουμάνι>   Δ.Δ Αγναντερής  περιοχής Δήμου  
Κιλελέρ.           
Έχοντας υπόψη: 
1.Τις Διατάξεις του άρθρου 14 του 998 / 79 "περί προστασίας των Δασών και Δασικών 
εκτάσεων της χώρας". 
2.Την με αριθμ. Δ.Υ./ 2-7-2008 Έκθεση αυτοψίας-αναφορά του Δασολόγου της 
Υπηρεσίας μας κ. Δημητρίου  Γκουσιούδη  για το χαρακτηρισμό έκτασης 1994 τ.μ που 
βρίσκεται στη θέση <Ρουμάνι>   περιοχής Δήμου  Κιλελέρ όπως αυτή φαίνεται στο 
απόΑΠΡ.2008   συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του  μηχανικού Ηλία  
Γεωργακόπουλου    κλίμακας 1:200.   
3.Τα γενικά μορφολογικά και εδαφοπονικά χαρακτηριστικά της έκτασης, όπως αυτή 
φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και στην έκθεση αυτοψίας - αναφοράς 
του Δασολόγου  κ. Δημητρίου  Γκουσιούδη τα οποία περιληπτικά είναι τα εξής: 
 
Θέση της έκτασης:  <Ρουμάνι>      Δ.Δ   Αγναντερής       Δήμου  Κιλελέρ .  
      
Εμβαδόν της έκτασης: 1994  τ.μ         
  
Όρια της έκτασης:Ανατολικά: Μη  δασική  έκταση(χορτολιβαδική) 
                              Βόρεια:  Δασική  έκταση 
                              Νότια:  Μη  δασική (χορτολιβαδική)  έκταση  και  δρόμο 
                              Δυτικά:  Δασική  έκταση 
       



Έδαφος: Αβαθές, ελαφρώς  βραχώδες. 
  
Βλάστηση: Δε  φέρει  κανενός  είδους  βλάστηση. Υπάρχουν πρόχειρες κτηνοτροφικές  
εγκαταστάσεις στο  τοπογραφικό  διάγραμμα της  πρώτης με  αριθμ. 4266/33097/23-4-08 
αίτησης  του  αιτούντος.          
           
Μορφή έτος 1945: Μη  δασική χορτολιβαδική.Δε  φαίνεται  καμμία  επέμβαση  ούτε  
υπάρχει  περίγραμμα. 
           
Ιδιοκτησιακό - Διοικητικές πράξεις: Ο  αιτών  προσεκόμισε  φωτ/φο του  
αριθμ.8991/1987 συμβολαίου  του  συμβολαιογράφου Φερών Σταύρου  Παπαγεωργίου 
βάσει του οποίου  αγόρασε  την  έκταση  από  τον  Δημήτριο  Ιωάννου  Μιχολίτση  στον  
οποίο  περιήλθε  από χρησικτησία, ως  δικαιολογητικό εννόμου  συμφέροντος  στην  
έκταση. 
  Από  το  αρχείο  προέκυψε  ότι  η  προς  χαρακτηρισμό  έκταση  είναι  μέρος  ευρύτερης  
έκτασης 21340  στρεμ. η οποία  κηρύχθηκε  ως  αναδασωτέα  σύμφωνα  με  την  αριθμ. 
2231/28-8-2000  απόφαση  του Δ/ντή  Δασών  Ν. Λάρισας  λόγω  πυρκαγιάς και  
εκδόθηκε  η  αριθμ. 5928/32/5-9-2000  δασική  απαγορευτική  διάταξη  του Δασάρχη  
Λάρισας.            
             
         
 

Χαρακτηρίζουμε 
 

την πιο πάνω έκταση των   1994   τ.μ . που βρίσκεται στη θέση  <Ρουμάνι>Δ. Δ. 
Αγναντερής  Δήμου  Κιλελέρ   όπως φαίνεται στο από  ΑΠΡ.2008 τοπογραφικό διάγραμμα 
του  μηχανικού  Ηλία  Δ. Γεωργακόπουλου      με κλίμακα 1:200 και με στοιχεία 
Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Α   ως  μη  δασική υπαγόμενη  στην  κατηγορία  της  παρ.  6β  
του  άρθρου  3 του  Ν.  998/79 ως Δημόσια  χορτολιβαδική έκταση  η  οποία  εμπίπτει  
στην  παρ.  7  του  άρθρου  3 του Ν.  998/79  και  διοικείται  και  διαχειρίζεται  στα  πλαίσια  
άρθρου  3 παρ. 7 Ν. 998/79 ως  δημόσια  έκταση,ότι  δεν  μπορεί  να  γίνεται  χρήση  της  
ενώπιον  αρχών, προς  εξασφάλιση  πάσης  φύσεως  αδειών  ή  επεμβάσεων, πριν ή δια 
της  διοικητικής  ή  δικαστικής  οδού επιλυθεί  το  ζήτημα  ιδιοκτησίας  της  έναντι  του  
Δημοσίου  σύμφωνα  με  την  αριθμ. 90389/1743/18-4-2006  δ/γή  του  ΥΠ.  ΑΓΡΟΤ.  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  και ΤΡΟΦΙΜΩΝ .  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  Κιλελέρ                     
για να εκθέσει επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα και μας αποστείλει αποδεικτικό 
τοιχοκόλλησής 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 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 
από τις  τέσσερις εφημερίδες "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ", "ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΗΡΥΚΑ", "ΚΟΣΜΟΣ" και 
‘’ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ  ΗΧΩ’’ της Λάρισας. 



   
 
 
                                                                                                      Ε.Γ.Γ.Π.Θ 
                                                                                         Ο  ΔΑΣΑΡΧΗΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 
 
 

           ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
            Δασολόγος με Α.βαθμό 
 


