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            (ύκθσλα  κε  ηηο  δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ  14  ηνπ  Ν. 998/79) 

   

   Ο  Γαζάξρεο  Ξπινθάζηξνπ  έρνληαο  ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 & 4 ηνπ Ν. 998/79  [Πεξί  πξνζηαζίαο ησλ  δαζώλ θαη 

ησλ δαζηθώλ  εθηάζεσλ]. 

2. Σηο  δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 998/79. 

3. Σνλ Ν. 3208/24-12-2003 πνπ ηξνπνπνηεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ Νόκνπ. 

4. Σελ νηθνζ. 87234/7539/3-9-1997  Απόθαζε ηνπ Τπ.  Γεσξγίαο. 

5. Σελ Γ.Τ./17-5-2005 αλαθνξά ηνπ Γαζνιόγνπ Φώηε Νηάθνπ θαη ηνπ Γαζνπόλνπ 

Δπάγγεινπ παλνύ ππαιιήισλ ηεο Τπεξεζίαο καο πνπ πξσηνθνιιήζεθε ζην  Γαζαξρείν  

Ξπινθάζηξνπ  θαη  έιαβε αξηζκό Πξση. 1406/18-5-2005.  

6. Σελ εμέηαζε ησλ  αεξνθσηνγξαθηώλ ησλ εηώλ 1945,1960,1965,1972,1987 & 1993 

ηεο έθηαζεο ησλ 2,51 ζηξεκκάησλ, όπσο απηή εκθαλίδεηαη ζην ζπλεκκέλν  ηνπνγξαθηθό 

δηάγξακκα θαη ζην απόζπαζκα ράξηε Γ.Τ.. 1:5000 αξ. θύιινπ 6342.8 ζηε ζέζε 

Παγθαιηάληθα, ηνπ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Ρεζίνπ, Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ. 

7. Σν γεγνλόο  όηη νπδεκία Γηνηθεηηθή πξάμε εθδόζεθε  από ηελ Τπεξεζία  καο 

(Π.Γ.Α., θήξπμε ηεο έθηαζεο αλαδαζσηέαο, έθδνζε Γ.Α.Γ.) γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

έθηαζε. 

                                    ΥΑΡΑΚΣΗΡΘΖΟΤΜΕ 

 

         Σελ έθηαζε κε ζηνηρεία Α,Β,Γ,…Ξ,Α εκβαδνύ 2,51 ζηξ. ζηε ζέζε Παγθαιηάληθα, ηνπ 

Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Ρεζίνπ ηνπ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ, όπσο εκθαλίδεηαη ζην από 

Φεβξνπάξην 2005 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ πνιηηηθνύ κεραληθνύ Παλαγηώηε 

Γηαλλόπνπινπ, θιίκαθαο 1:200 θαη  ζην απόζπαζκα ράξηε Γ.Τ.. κε αξ. θύιινπ 6342.8 

όπσο απηό ζεσξήζεθε από ηελ Τπεξεζία καο θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 

παξνύζαο  πξάμεο, σο αγξνηηθή ηεο παξ. 6α  ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 998/79, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3208/24-12-2003. 

Σα  ζηνηρεία  πνπ ζπλεγνξνύλ  ππέξ ηνπ ραξαθηεξηζκνύ απηνύ είλαη: αθ’ελόο ε 

ζεκεξηλή κνξθή ηεο έθηαζεο & αθ’ εηέξνπ ε κνξθή πνπ είρε θαηά ηα έηε 



1945,1960,1965,1972,1987 θαη 1993 όπσο πξνθύπηεη από ηελ θσηνεξκελεία ησλ  Α/Φ  

ησλ  αληηζηνίρσλ  εηώλ. 

Η παξνύζα πξάμε ραξαθηεξηζκνύ δελ παξάγεη θαλέλα έλλνκν  ζπκθέξνλ  πξηλ  

ηελ  ηήξεζε  ησλ θαλόλσλ δεκνζηόηεηαο  πνπ πξνβιέπνληαη από ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 

998/79 θαη ηελ εθπλνή άπξαθηεο ηεο δίκελεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο  αληηξξήζεσλ. 

  Με ηελ πξνθείκελε πξάμε δελ ζίγνληαη εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή 

ησλ ηδησηώλ θαη απηή δελ απνηειεί ζηνηρείν απόδεημεο ηδησηηθώλ εκπξάγκαησλ 

δηθαησκάησλ. 

Καηά ηεο πξάμεο απηήο επηηξέπνληαη αληηξξήζεηο ελώπηνλ  ηεο  πξσηνβάζκηαο  

επηηξνπήο  δαζηθώλ  ακθηζβεηήζεσλ  Ν.  Κνξηλζίαο  ηεο  παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 

998/79 πνπ εδξεύεη ζηελ Γ/λζε Γαζώλ Κνξηλζίαο (Αξάηνπ 41-Κόξηλζνο) από 

νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ  ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δύν (2) κελώλ από ηελ 

ηειεπηαία δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο ζηνλ εκεξήζην ηύπν ή  αλαθνίλσζε ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Κνξηλζίαο. 

Σελ πξάμε απηή ζπλνδεύεη ην πξναλαθεξζέλ ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ην  νπνίν 

απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο απηήο.  

                                                                     Ο  Γαζάξρεο  Ξπινθάζηξνπ 

 

 

 

                                                                            ΘΩΜΑ  ΓΚΔΚΑ 

                                                                         Γαζνιόγνο  κε Α  ́βαζκό 

  


