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Π  Ρ  Α  Ξ  Η   Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι  Μ Ο Τ  

(ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 998/79) 

 

Ο αλαπιεξσηήο Γαζάξρεο Καιαβξύησλ έρνληαο ππόςε: 

1. Σα άξζξα 3,4,13 θαη 14 ηνπ Νόκνπ 998/1979 (Φ.Δ.Κ. 289Α/29-12-1979) «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ 

δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο ρώξαο», όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3208/2003 (Φ.Δ.Κ. 303Α/24-12-2003) 

2. Σν γεγνλόο όηη κέρξη ζήκεξα δελ έρεη θαηαξηηζηεί δαζνιόγην, κε ζπλέπεηα γηα ηνλ 

ραξαθηεξηζκό κηαο έθηαζεο σο δάζνπο, δαζηθήο ή κε, λα εμαθνινπζεί λα έρεη εθαξκνγή ε 

δηαδηθαζία ηεο πξνζσξηλήο επίιπζεο ακθηζβεηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 998/79 

3. Σηο κε αξηζ. 159140/1077/12-03-1980 θαη 87234/7539/03-09-1997 εγθπθιίνπο δηαηαγέο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

4. Σελ από 03-12-2008 αίηεζε ηνπ θ. Σζεθνύξα Δπάγγεινπ, θαηνίθνπ Άλσ Βιαζίαο κε ηελ νπνία 

δεηά ηνλ ραξαθηεξηζκό έθηαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 14  ηνπ Ν. 998/79 όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηνλ Ν. 3208/2003 

5. Σελ από 24-07-2009 θνηλή έθζεζε-εηζήγεζε ηνπ Γαζνιόγνπ Υξήζηνπ Γεκόπνπινπ θαη ηεο 

Γαζνπόλνπ Κσλζηαληίλαο Κνύιηα, ππαιιήισλ ηεο Τπεξεζίαο καο, ηεθκεξησκέλε κε 

θσηνεξκελεία ησλ Α/Φ ιήςεσο 1945, 1960, 1987, κε  ηελ νπνία ζπκθσλνύκε 

Υ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο υ μ ε 

Σελ έθηαζε πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Μαθξύ Λαρείδη», πεξηθέξεηαο Γεκνηηθνύ 

Γηακεξίζκαηνο Άλσ Βιαζίαο ηνπ Γήκνπ Καιαβξύησλ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 7.506,05 η.κ. (επηά 

ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ έμη ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ θαη πέληε ηεηξαγσληθώλ εθαηνζηώλ) πνπ 

εκθαλίδεηαη ζην από Ννέκβξην 2008 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ ΣΔ 

Νηθόιανπ Γηάλλαξνπ, κε ζηνηρεία πεξηκέηξνπ 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-

20-1, πνπ ζεσξήζεθε από εκάο θαη απεηθνλίδεηαη ζην απόζπαζκα θύιινπ ράξηε Γ.Τ.. θιίκαθαο 

1:5.000 πνπ πξνζαξηώληαη θαη ζπλνδεύνπλ αλαπόζπαζηα ηελ παξνύζα, σο: 

ΜΗ ΓΑΙΚΗ ΔΚΣΑΗ ηεο παξ. 6α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 998/79, κε εκπίπηνπζα ζηηο 

πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο ησλ πεξί δαζώλ λόκσλ. 

Όξηα ηεο έθηαζεο 

α) Βόξεηα: Με δαζηθήο κνξθήο έθηαζε. 

β) Νόηηα: Υσκάηηλν απιάθη θαη κε δαζηθήο κνξθήο έθηαζε. 

γ) Αλαηνιηθά: Με δαζηθήο κνξθήο έθηαζε. 

δ) Γπηηθά: Με δαζηθήο κνξθήο έθηαζε 



Οη ραξαθηεξηζκνί ησλ όκνξσλ εθηάζεσλ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά θαη δελ είλαη νξηζηηθνί. 

Η παξνύζα πξάμε ζα απνζηαιεί ζην Γήκν Καιαβξύησλ γηα λα εθηεζεί ζην ρώξν 

αλαθνηλώζεσλ επί έλα κήλα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 998/79. Πεξίιεςή 

ηεο ζα δεκνζηεπζεί ζε δύν ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή κηα ηνπηθή θαη κία ησλ Αζελώλ ή ηεο Θεζ/λίθεο. 

Καηά ηεο παξνύζαο πξάμεο θάζε ελδηαθεξόκελνο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ Ν.998/79, κπνξεί λα ππνβάιιεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ ζηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 10 

ηνπ Ν.998/79, δειαδή ζηελ Δπηηξνπή Δπηιύζεσο Γαζηθώλ Ακθηζβεηήζεσλ Ννκνύ Αραΐαο πνπ 

ππάγεηαη ζηελ Γ/λζε Γαζώλ Ν. Αραΐαο κε έδξα ηελ Πάηξα (Αγίνπ Αλδξέα 140), εληόο δύν κελώλ 

από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή αλ δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο, από ηελ ηειεπηαία 

δεκνζίεπζή ηεο. 

Σέινο επηζεκαίλεηαη όηη κε ηελ παξνύζα δελ ζίγνληαη εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα ηνπ 

Γεκνζίνπ ή ηδησηώλ, όηη απηή δελ απνηειεί ζηνηρείν απόδεημεο ηδησηηθώλ εκπξάγκαησλ 

δηθαησκάησλ θαη όηη δελ παξάγεη θαλέλα έλλνκν απνηέιεζκα έλαληη νπνηαζδήπνηε αξρήο αλ δελ 

ζπλνδεύεηαη από βεβαίσζε ηνπ Γαζαξρείνπ πεξί ηειεζηδηθίαο ηεο. 

Η ππεξεζία καο ιόγσ ειιείςεσο πηζηώζεσλ, αδπλαηεί πξνο ην παξόλ λα πξνβεί ζηε 

δεκνζίεπζε απηή, κπνξεί όκσο ν ίδηνο ν ελδηαθεξόκελνο γηα επίζπεπζε ηεο δηαδηθαζίαο λα πξνβεί 

ζηε δεκνζίεπζε κε ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζεη ζην Γαζαξρείν καο ηα απνδεηθηηθά 

δεκνζηεύζεσο. 

 

 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ   

1. θ. Σζεθνύξα Δπάγγεινπ (δηα ηνπ αξκνδίνπ 

Γαζνπόλνπ κε απνδεηθηηθό επίδνζεο) 

  

Δ.Γ.Γ. 

2. Γ/λζε Γαζώλ Ν. Αραΐαο 

Αγ. Αλδξένπ 140 Πάηξα 

 Ο ΓΑΑΡΥΗ α/α 

 (κε ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θαη έθζεζε- 

εηζήγεζε) 

  

3. Γήκν Καιαβξύησλ, Γ.Γ. Άλσ Βιαζίαο (γηα 

λα εθηεζεί κε ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό 

δηάγξακκα ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ επί έλα 

κήλα θαη λα απνζηαιεί ην ζρεηηθό 

απνδεηθηηθό δεκνζίεπζεο 

 ΥΡΗΣΟ ΓΗΜΟΠΟΤΛΟ 

ΓΑΟΛΟΓΟ 

4. Κηεκαηηθή Τπεξεζία ηνπ Γεκνζίνπ Ν. 

Αραΐαο 

  

 

 


