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Πιεξ.: Πξντζηάκελε 
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Βπηίλα   19/2/2008 

Αξ. Πξση. 541 

 

 

 

ΠΡΟ: όπσο Π.Γ. 

 

 

ΠΡΑΞΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ 
 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 Ν.998/1979 «Πεπί πποζηαζίαρ ηων δαζών και ηων 

δαζικών εν γένει εκηάζεων ηηρ σώπαρ» 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.998/1979 πεξί «Πεπί πποζηαζίαρ ηων δαζών και ηων 

δαζικών εν γένει εκηάζεων ηηρ σώπαρ» ωρ αςηέρ ηποποποιήθηκαν από ηην παπάγπαθο 1 

ηος άπθπος 1 ηος Ν.3208/2003 πεπί «πποζηαζίαρ ηων δαζικών οικοζςζηημάηων, 

καηάπηιζη δαζολογίος, κ.λ.π» . 

3. Σελ ππ’αξηζ. 87234/7539/3-9-1997 Γ/γή ΤΠ.ΓΔ. «οδηγίερ ζσεηικά με ηο  

σαπακηηπιζμό εκηάζεων». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2503/97 «Διοίκηζη, οπγάνωζη, ζηελέσωζη ηηρ πεπιθέπειαρ κ.λ.π.». 

5. Σελ από 14-09-2007 αίηεζε ηνπ ηνπ θ.Αλαζηάζηνπ . Παπαγηαλλόπνπινπ, θάηνηθνο 

Γ.Γ.Αισλίζηαηλαο – Γήκνπ Φαιάλζνπ, γηα ραξαθηεξηζκό έθηαζεο εκβαδνύ 3.188,84 

η.κ. πνπ επξίζθεηαη ζηελ ζέζε «ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΤΗ», πεξηθέξεηαο ηνπ Γ.Γ. 

Αισλίζηαηλαο ηνπ Γήκνπ Φαιάλζνπ Ννκνύ Αξθαδίαο. 

6. Σελ Γ.Τ./19-02-2008 εηζήγεζε ηνπ Γαζνιόγνπ Υαξάιακπνπ Κνπηζνπξόπνπινπ, 

ππαιιήινπ ηεο Τπεξεζίαο καο. 

Υ α ρ α κ η η ρ ί ζ ο σ μ ε  

ηελ έθηαζε ησλ 3.188,84 η.κ. πνύ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΤΗ», πεξηθέξεηαο 

ηνπ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Αισλίζηαηλαο ηνπ Γήκνπ Φαιάλζνπ Ν. Αξθαδίαο, ε νπνία 

εκθαλίδεηαη ζην από επηέκβξηνο 2007 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ Πνιηηηθνύ 

Μεραληθνύ Αιέμαλδξνπ Παξ. Καλειιόπνπινπ, θιίκαθαο 1:200, θαη ζηνηρεία (1-2-3-......-

19-20-1), όπσο ζεσξεκέλν θαη δηνξζσκέλν από καο ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα, σο: 

1. Σν ηκήκα κε ζηνηρεία ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο (7-8-9-…-19-20-7) εκβαδνύ 

2.105,84, σο ΓΑΟ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 998/1979 

«Πεπί πποζηαζίαρ ηων δαζών και ηων δαζικών εν γένει εκηάζεων ηηρ σώπαρ», σο 

απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3208/2003 πεξί «Πεπί πποζηαζία 

ηων δαζικών οικοζςζηημάηων, καηάπηιζη δαζολογίος, πύθμιζη εμππάγμαηων 

δικαιωμάηων επί δαζών και δαζικών εν γένει εκηάζεων και άλλερ διαηάξειρ», 

δηόηη ε θαηαθόξπθε επδηάθξηηε δνκή (νξόθσζε), ν βαζκόο ζπγθόκσζεο ηνπ 

αλνξόθνπ (> 0,80), ε θάιπςε ηνπ εδάθνπο από ηηο θόκεο όισλ ησλ δαζηθώλ 

εηδώλ πνπ παξαηεξνύληαη ζε απηό ην ηκήκα είλαη πιένλ ηνπ 0,25 (βαζκόο 

ζπγθόκσζεο > 0,60), ην γεγνλόο όηη απνηειεί ζπλέρεηα παξαθείκελνπ πςεινύ 

δάζνο, θαη πνπ καδί κε ηελ ζπλππάξρνπζα ρισξίδα θαη παλίδα ηεο 

γεηηληάδνπζαο πεξηνρήο, απνηεινύλ κέζσ ηεο ακνηβαίαο αιιειεμάξηεζεο θαη 

αιιεινεπίδξαζήο ηνπο, ηδηαίηεξε βηνθνηλόηεηα (δαζνβηνθνηλόηεηα) θαη 
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ηδηαίηεξν θπζηθό πεξηβάιινλ (δαζνγελέο) θαη κάιηζηα ελδνδαζνγελέο 

πεξηβάιινλ. 

2. Σν ηκήκα κε ζηνηρεία ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο (1-2-3…-7-20-1) εκβαδνύ 

1.083,00 η.κ., σο ΜΗ ΓΑΙΚΗ έθηαζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 6 (εδαθ. α) 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 998/1979 «Πεπί πποζηαζίαρ ηων δαζών και ηων δαζικών εν 

γένει εκηάζεων ηηρ σώπαρ». 

Σν σο άλσ ηεο παξ. 1 ηκήκα από άπνςε σθειηκόηεηαο αλήθεη ζην εδάθην (γ) ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.998/’79 ¨Πεπί πποζηαζίαρ δαζών και δαζικών 

εκηάζεων¨, θαη από άπνςε ζέζεσο αλήθεη ζην εδάθην (ε) ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

Ν.998/79, σο απηό ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 1 ηνπ Ν.3208/2003 «Πποζηαζία ηων 

δαζικών οικοζςζηημάηων, καηάπηιζη δαζολογίος, πύθμιζη εμππάγμαηων δικαιωμάηων επί 

δαζών και δαζικών εν γένει εκηάζεων και άλλερ διαηάξειρ». 

Η πξάμε απηή δελ απνηειεί ζηνηρείν απόδεημεο εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ αθνύ δη’ 

απηήο δελ ζίγνληαη εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή ηδησηώλ. 

Καηά ηεο πξάμεο απηήο επηηξέπνληαη αληηξξήζεηο ζύκθσλα κε ηελ παξ. 3 άξζ. 14 Ν. 

998/’79 ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γαζηθώλ Ακθηζβεηήζεσλ (παξ. 3 άξζ.10 

Ν.998/’79) εληόο δύν (2) κελώλ από ηελ εκέξα ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο ηειεπηαίαο 

δεκνζίεπζεο. 

Αληίηππν ηεο παξνύζεο, ζπλνδεπόκελν κε ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα απεζηάιε γηα λα 

εθηεζεί επί έλα (1) κήλα ζην Γήκν Φαιάλζνπ (Γεκνηηθό Γηακέξηζκα Αισλίζηαηλαο) ηνπ 

Ννκνύ Αξθαδίαο. 

 

  Η ΓΑΑΡΥΗ ΒΤΣΙΝΑ 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ   

1) κ. Αναζηάζιος ωη. Παπαγιαννόποσλος   

Γ.Γ.Αισλίζηαηλαο   

221 00 Αισλίζηαηλα   

  Μαξία - Λνπΐδα Μαθαξνπνύινπ 

  Γαζνιόγνο 

2) Γήμος Φαλάνθοσ   

221 00 Γαβηά   

γηα ηελ αλάξηεζε κε επζύλε ηνπ Γεκάξρνπ, 

ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

Γηακεξίζκαηνο Αισλίζηαηλαο για ένα (1) 

μήνα, θαη απνζηνιή ζε καο ηνπ ζρεηηθνύ 

απνδεηθηηθνύ. 

  

 

3) Κηημαηική Τπηρεζία ηοσ Γημοζίοσ   

Οπάζηγθηνλ 36   

22100 ΣΡΙΠΟΛΗ   

   

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ   

1) Γ/νζη Γαζών Ν. Αρκαδίας   

Πι. Κνινθνηξώλε 22   

22100 ΣΡΙΠΟΛΗ   

   

   
 


