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

Ο Δασάρχης Κορίνθου έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν.998/79 “Περί προστασίας των δασών και των δασικών 

εκτάσεων” όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 3208/2003. 
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του Ν.998/79 
3. Την από 10-01-2007 αίτηση του Λίλιου Κυριάκου του Βλασίου  κάτοικου Καλεντζίου για την 

εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 14 του Ν.998/79 για έκταση που βρίσκεται στην θέση « Ρίπα 
Λέκκα » περιφέρειας    Δ.Δ. Στιμάγκας Δήμου Βέλου  Κορινθίας. 

4. Την Οικοθ.87234/7539/3-9-97 Απόφ. του Υπ. Γεωργίας 
5. Την ΔΥ από 18-01 -2007 αναφορά του Δασολόγου της Υπηρεσίας μας Αδάμ Αλέξη. 

Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
Από την έκταση που βρίσκεται στην θέση « Ρίπα Λέκκα » περιφέρειας    Δ.Δ. Στιμάγκας Δήμου Βέλου  
και περιγράφεται με τα στοιχεία: Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Α συνολικού εμβαδού 
10169,02τ.μ. στο από Σεπτέμβριο 2002 τοπογραφικό διάγραμμα του  Μηχανικού Ματράγκου 
Κωνσταντίνου όπως αυτό συμπληρώθηκε από εμάς: 1). Το τμήμα της έκτασης που  περιγράφεται με 
τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Σ, Ρ, Π, Ο, Ξ, Α. εμβαδού 9052,89τ.μ. ως μη δασική 
έκταση  και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα 
εμπίπτει στην παράγραφο 6 και στο εδάφιο α  του άρθρου 3 του Ν. 998/79. 
2).Το τμήμα που περιγράφεται με τα στοιχεία Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Ν εμβαδού 439 τ.μ. ως  δάσος 
Πεύκης της παρ.1 του άρθρου3 του Ν998/78 και ως εκ τούτου εμπίπτει στις διατάξεις της δασικής 
νομοθεσίας. 
3). Και το τμήμα που περιγράφεται με τα στοιχεία Μ, Σ, Ρ, Π, Ο, Φ, Μ. εμβαδού 677,13τ.μ. είναι 
δασική έκταση της παρ 2 του Ν998/79 και ως εκ τούτου εμπίπτει στις διατάξεις της δασικής 
νομοθεσίας. 
Τα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ του χαρακτηρισμού αυτού είναι αφ  ́ ενός η σημερινή μορφή της 
έκτασης και αφ  ́ετέρου η μορφή που είχε κατά τα έτη 1945, 1960,  και 1987 όπως προκύπτει από την 
φωτοερμηνεία των Α/Φ 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. 
 Κατά της πράξης αυτής επιτρέπονται αντιρρήσεις ενώπιον της πρωτοβάθμιας επιτροπής 
δασικών αμφισβητήσεων Ν. Κορινθίας της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 998/79 που εδρεύει στην 
Δ/νση Δασών Κορινθίας (Αράτου 41 -Κόρινθος) από οποιονδήποτε  έχει έννομο συμφέρον σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο(2) μηνών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον τοπικό 
ημερήσιο τύπο η στον Δήμο Βέλου  Δ.Δ. Στιμάγκας.  
Την πράξη αυτή συνοδεύει το προαναφερθέν τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.   
Διευκρινίζεται ότι με την παρούσα πράξη δεν θίγονται σε καμία περίπτωση δικαιώματα του Δημοσίου ή 
ιδιωτών και ότι αυτή δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης εμπράγματων δικαιωμάτων. 
             Ο Δασάρχης Κορίνθου. 
                                                                                         
 
                                                                                             Παναγιώτης Μπούλιας 
                                                                                                   Δασολόγος 


