
 
               

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Κέρκυρα 8/10/09  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                           Αριθµ.Πρωτ.:12804 /12804 

ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ   

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                          

 

Ταχ. ∆/νση    : Αλυκές Ποταµού 

Ταχ. Κώδικας: 49100 

Πληροφορίες : Μ. Παπαϊωάννου 

Τηλέφωνο     : 26610 - 81397 
 

 

ΠΡΟΣ:  1) κ. Κοράκη Γαρούφω 

                   & Κοράκη Θοδωρή 

                  (µε αποδεικτικό επιδόσεως) 

2) ∆ήµο Κερκυραίων Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
     (για την ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων επί ένα (1) µήνα µε 

αποδεικτικό που θα µας αποσταλεί).  

 

ΚΟΙΝ:  1) ∆/νση ∆ασών Π.Ι.Ν.  

2) Τµήµα Προστασίας ∆ασών & 

∆ασικών Εκτάσεων της ∆/νσης 

∆ασών Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
 

                             ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 

Ο ∆/ΝΤΗΣ  ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις Ν. 998/ 79 «περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων 

της χώρας» και ειδικότερα εκείνες του άρθρου 14 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 3, 4, 12, 

13, 38 και 74 του Νόµου αυτού  όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τον 

Ν.3208/2003. 

2. Το αρθρ. 36 του Ν. 3698/08. 

3. Την αριθµ. 87234/ 7539/ 03.09.97 δ/γή Υπουργού Γεωργίας µε την οποία παρέχονται 

οδηγίες σχετικά µε τον χαρακτηρισµό εκτάσεων 

4. Την αριθµ. 88416/ 529/ π.ε./ 01.12.2000 δ/γή Υφυπουργού Γεωργίας, µε την οποία 

παρέχονται συµπληρωµατικές οδηγίες σχετικά µε τον χαρακτηρισµό και την 

προστασία εκτάσεων 

5. Την αριθµ.105204/2793/31-7-02 δ/γή Υπ.Γεωργίας µε την οποία παρέχονται οδηγίες 

σχετικά µε το χαρακτηρισµό εκτάσεων – κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων. 

6. Την από 10/6/09 σχετική αίτηση των κ.  Κοράκη Γαρούφως και Κοράκη Θοδωρή σε 

συνδυασµό µε το γεγονός ότι στην αναφερόµενη περιοχή δεν έχει µέχρι σήµερα 

καταρτιστεί δασολόγιο 

7. Την από  8/10/09 Έκθεση Αυτοψίας και Εισήγησης της αρµόδιου δασολόγου της 

Υπηρεσίας µας κ. Παπαϊωάννου Μαρίας από την οποία προκύπτουν τα παρακάτω 

στοιχεία:  

  

Η έκταση της οποίας ζητείται ο χαρακτηρισµός, οριζόµενη µε τα στοιχεία 

(Α,∆1,Γ1,Β,Γ….Ξ,Ο,Α) στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα που συντάχθηκε από 



τον Θανάση Μακρή Πολ/κο Μηχ/κο έχει εµβαδόν 2.823,11τ.µ, και βρίσκεται στη θέση 

«Κάτω Αµπέλια-Πηγαδούλια» περιοχής Ευρωπούλων   περιφέρειας ∆ήµου Κερκυραίων 

Νοµού ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 

Η εν λόγω έκταση έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά, στο σύνολό της:  

α) Μορφολογικά χαρακτηριστικά εδάφους: 

Έκθεση:Ν.Α  Κλίση 15%Βάθος Μεγάλο  

β) ∆εν είναι κηρυγµένη αναδασωτέα. 

γ) ∆εν τελεί υπό καθεστώς κήρυξης της ως αναδασωτέας. 

δ) Άλλα χρήσιµα για το χαρακτηρισµό στοιχεία:  

- Η έκταση αυτή εµφανίζει σήµερα µορφή:Χέρσου αγρού και τµήµα αυτής είναι 

περιβόλι. 

-  Τα ανωτέρω περιγραφέντα  φυόµενα δασικά είδη εντός της έκτασης δεν 

προσδίδουν στην έκταση δασικό χαρακτήρα 

 

                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΜΕ την έκταση εµβαδού 2823,11 τ.µ που βρίσκεται στη θέση: 

«Κάτω Αµπέλια-Πηγαδούλια» περιοχής Ευρωπούλων ,περιφέρειας 

∆ήµου:Κερκυραίων Νοµού:Κέρκυρας όπως φαίνεται µε στοιχεία 

(Α,∆1,Γ1,Β,Γ….Ξ,Ο,Α), στο τοπογρ. διάγραµµα που συντάχθηκε από τον Θανάση 

Μακρή Πολ/κο Μηχ/κο θεωρείται κατάλληλα από µας και συνοδεύει την παρούσα 

αποτελώντας αναπόσπαστο µέρος της ως εξής: ως ούτε ∆άσος ούτε ∆ασική, 

εµπίπτουσα ειδικότερα στην παράγραφο 6 α άρθρου 3 Ν. 998/79.  

- Κατά της πράξεως αυτής επιτρέπονται Αντιρρήσεις από κάθε φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον εντός δύο (2) µηνών, από της κοινοποιήσεώς 

της γι αυτούς προς τους οποίους κοινοποιείται ή από της τελευταίας 

δηµοσιεύσεως στον Τύπο γι αυτούς προς τους οποίους δεν κοινοποιείται, ενώπιον 

της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων Νοµού: 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 

- Η παρούσα πράξη δε θίγει εµπράγµατα δικαιώµατα του ∆ηµοσίου ή των Ιδιωτών 

και δεν αποτελεί απόδειξη Ιδιωτικών Εµπραγµάτων ∆ικαιωµάτων.  

 

 

ΣΥΝ: Τοπογραφικό διάγραµµα της 

έκτασης κατάλληλα 

θεωρηµένο. 

     Ο ∆/ΝΤΗΣ   ∆ΑΣΩΝ  

 

ΒΑΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α΄ΒΑΘΜΟ 

 

 

 
  

  
              ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

                          ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000/ ISO 9001: – Αριθµ. 02.36/1083  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


