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ΠΡΑΞΗ 

Χαρακτηρισμού  εκτάσεως (Άρθρ.14 Ν.998/79) 
                             
Έχοντας  υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3,4,10 και 14 του Ν.998/79 ‘’περί προστασίας των δασών και 
των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας’’. 
2. Τις διατάξεις του Ν.3208/03 ‘’Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση 
δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων 
και άλλες διατάξεις’’. 
3. Την αρίθμ.159140/1077/12-3-1980 εγκύκλιο διαταγή του Υπ. Γεωργίας ‘’Οδηγίες για την 
εφαρμογή του Ν.998/79’’. 
4. Την αρίθμ.87234/7539/3-9-1997 δ/γή του Υπουργείου Γεωργίας ‘’Οδηγίες σχετικά με το 
χαρακτηρισμό εκτάσεων’’. 
5. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 ‘’Διοίκηση,Οργάνωση,Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π. ‘’. 
6. Την από 25-9-2009 αίτηση της Μαρίας Κουντουρά 
7. Το από Σεπτέμβριο 2009 Τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Ιωάννη 
Τσικρικώνη όπως συμπληρώθηκε από τον Δασολόγο Ευθύμιο Νέτσικα, θεωρήθηκε από εμάς 
και συνοδεύει αναπόσπαστα την παρούσα. 
8. Την από 7/10/2009 εισήγηση του Δασολόγου Ευθύμιου Νέτσικα, από την οποία 
προκύπτει ότι η προς χαρακτηρισμό έκταση έχει τα ακόλουθα   χαρακτηριστικά: 
   
 
    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ  ΕΚΤΑΣΗΣ 
 
 
Α’ ΟΡΙΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η έκταση υπάγεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Μουρεσίου. Βρίσκεται στην θέση Αγ. 
Στέφανος του Δημοτικού Διαμερίσματος Τσαγκαράδας και φαίνεται με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, 
Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Α  στο από Σεπτέμβριο 2009 τοπογραφικό διάγραμμα του 
Τοπογράφου Μηχανικού Ιωάννη Τσικρικώνη  κλίμακας 1:200 συνολικού εμβαδού 991,42 τ.μ. 
(κατά τον μηχανικό) και συνορεύει γύρωθεν ως εξής (σύμφωνα με το τοπογραφικό) : 
Βορειοδυτικά : Έκταση τελεσίδικα χαρακτηρισμένη μη δασική με την 2889/4-6-1998 Πράξη 
Χαρακτηρισμού 
Βορειοανατολικά : Τριτεύων Εθνικό Οδικό δίκτυο (Οδός Ξουρίχτι – Ζαγορά) 



Ανατολικά : Έκταση Δασικής Μορφής (Αγριοκαστανιές) 
Νοτιοανατολικά : Έκταση Δασικής Μορφής (Αγριοκαστανιές) 
Νοτιοδυτικά : Έκταση τελεσίδικα χαρακτηρισμένη μη δασική με την 2889/4-6-1998 Πράξη 
Χαρακτηρισμού 
Νότια : Έκταση Δασικής Μορφής (αγριοκαστανιές), κατά ένα μέρος (οριογραμμή Ζ-Η) 
 
Β’ ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 
Έκθεση Βόρεια      Υψόμετρο  475-492 μ. 
Πέτρωμα Σχιστολιθικό    Έδαφος βαθύ 
 
Γ’ ΒΛΑΣΤΗΣΗ 
 

Η προς χαρακτηρισμό έκταση από πλευράς βλάστησης είναι σήμερα μη δασική έκταση. 
Το  ανατολικό της τμήμα (Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η) είναι δενδροκομικά καλλιεργούμενος καστανεώνας 
με τρείς (3) μεγάλης ηλικίας και διαστάσεων ήμερες καστανιές ενώ το δυτικό της τμήμα (Η, 
Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν) είναι σήμερα ακαλλιέργητη, πρότερα αροτριαία καλλιεργούμενη έκταση 
εδραζόμενη σε παλιές λίθινες βαθμίδες στην οποία έχουν αναπτυχθεί βάτα που όμως δεν 
μπορούν να χαρακτηρίσουν την έκταση ως δασική. 
 
Δ’ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΩΦΕΛΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
Η ευρύτερη περιοχή είναι οικιστική, αγροτική και δασική 
 
Ε’ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Αρχείο Υπηρεσίας) 
 

- Δεν έχει κηρυχθεί αναδασωτέα. 
- Δεν υπάρχει Π.Δ.Α.  
- Δεν έχει εκχερσωθεί κατά νόμιμο ή παράνομο τρόπο. 
- Εντοπίστηκε στις αεροφωτογραφίες Φ186-073 και Φ 186-074 έτους λήψης 1945 και 

μετά από στερεοσκοπική παρατήρηση εμφανίζεται  όλη η έκταση να έχει την ίδια μη 
δασική, βαθμιδωμένη  και δενδροκομικά καλλιεργούμενη μορφή που έχει και σήμερα. 

- Εντοπίστηκε στις αεροφωτογραφίες 7605 και 7606 έτους λήψης 1960 και μετά από 
στερεοσκοπική παρατήρηση εμφανίζεται  όλη η έκταση να έχει την ίδια μη δασική, 
βαθμιδωμένη και δενδροκομικά καλλιεργούμενη μορφή που έχει και σήμερα. 

 

χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο υ μ ε  

την έκταση που βρίσκεται στην θέση Αγ. Στέφανος του Δημοτικού Διαμερίσματος 
Τσαγκαράδας του Δήμου Μουρεσίου και φαίνεται με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, 
Μ, Ν, Α  στο από Σεπτέμβριο 2009 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού 
Ιωάννη Τσικρικώνη  κλίμακας 1:200 συνολικού εμβαδού 991,42 τ.μ. (κατά τον μηχανικό) ως 
μη δασική έκταση του άρθρου 3 παραγ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις διατάξεις 
αυτού. 
    



   Η παρούσα πράξη δεν θίγει εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών και δεν 
αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπραγμάτων δικαιωμάτων. 
   Κατά της παρούσης πράξεως   επιτρέπονται   αντιρρήσεις παντός έχοντος συμφέρον 
φυσικού ή νομικού προσώπου εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας 
δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. 
   Η αντίρρηση ασκείται ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ.3 του Ν. 998/79)   επιτροπής 
Νομού  Μαγνησίας (Δ/νση Δασών Μαγνησίας) 
   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.). 
 
Π.Δ      
1)Δ/νση Δασών Μαγνησίας (σε δύο αντ/πα).                         
   με τοπ. διάγ/μα & έκθεση αυτοψίας Ενταύθα             Ο Δασάρχης Βόλου              
2) Δήμο Μουρεσίου                                                                        
(Με  την  παράκληση να εκτεθεί επί  ένα μήνα στο  
    Δημ. Κατάστημα και την αποστολή αποδεικτικού) 
3) Μαρία Κουντουρά             Κουτσούκος Ιωάννης 

   (Με αποδεικτικό επίδοσης.)         Δασολόγος 

 

 

 

 

 

 


