Ζάκυνθος 11-07-2017
Αρ. Πρωτ.:951

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ταχ. ∆/νση
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax

: Ελ. Βενιζέλου 1
Ζάκυνθος
: ∆/ντης
: 2695041125
: 2695028625

ΠΡΟΣ: κ. Χατζησάββα Νικολάο
Αγ. Νικόλαος 27
∆.∆. Ν. Επιβατών
∆. Θερµαϊκού
Ν. Θες/νίκης

ΘΕΜΑ: «∆ιαπιστωτική πράξη εννοιολογικού προσδιορισµού και αντιστοίχου διάκρισης, σύµφωνα
µε το άρθρο 5 του αριθ. 32/2016, Προεδρικού ∆ιατάγµατος, των εκτάσεων που υπήχθησαν
τελεσιδίκως στην παρ. 6β του άρθρου 3 Ν. 998/1979 ρυθµιζόµενες µε την παρ. 7 της
ανωτέρω διάταξης, προ ισχύος του Ν. 4280/2014»
Ο ∆/ΝΤΗΣ ∆ΑΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παραγράφου 6β του άρθρου 3 του νόµου 998/1979 «περί
προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979).
2. Τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του νόµου 998/1979, η οποία
προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόµου 3208/2003 «Προστασία
των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων
δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
303/Α/2003).
3. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόµου 4467/2017 «Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 56/Α/2017).
4. Τις διατάξεις των άρθρων του νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 139 (ΦΕΚ 232/Α) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Π.∆.Ε. & Ι»
6. Τη διάταξη του άρθρου 5 του υπ’αριθ. 32/2016 Προεδρικού διατάγµατος «Ορισµός
επιστηµονικών κριτηρίων και συνεκτιµώµενων στοιχείων για την υπαγωγή εκτάσεων
στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979» (ΦΕΚ
46/Α/2016).
7. Την υπ’αριθ.141194/23-06-17 (ΦΕΚ2262/Β/2017) απόφαση του Συντονιστή
Α.∆.Π.∆.Ε.&Ι Ανάθεση άσκησης αρµοδιοτήτων σε οργανικές µονάδες της
Α.∆.Π.∆.Ε.&Ι και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με
εντολή Γενικού Γραµµατέα στους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων της
Α.∆.Π.∆.Ε.&Ι.
8. Την υπ’αριθ.:1658/13-11-2001 Πράξη χαρακτηρισµού του ∆/ντή ∆ασών Ζακύνθου.
9. Την µε ηµεροχρονολογία 14-06-2017 υποβληθείσα αίτηση του ενδιαφερόµενου
Χατζησάββα Νικολάου προς την ∆/νση ∆ασών Ζακύνθου.

10. Την µε ηµεροχρονολογία 06-07-2017 επιτόπια αυτοψία των δασικών οργάνων της
∆/νσης ∆ασών Ζακύνθου.
11. Η ανάρτηση της παρούσης στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του εδαφίου 3 της παρ. 3
του άρθρου 14 του Ν. 998/1979, αντιστοιχεί µε επιβαλλόµενη από τον νόµο
δηµοσίευση, τεκµαίρεται η πλήρη γνώση για κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο, για την
άσκηση οποιουδήποτε ένδικου βοηθήµατος.

Πιστοποιούµε
Λαµβάνοντας υπόψη, σωρευτικά τα στοιχεία που ελήφθησαν κατά την επιτόπια αυτοψία
µας:
Υψόµετρο από την επιφάνεια της θάλασσας: 30 µέτρα.
Μέση κλίση της εδαφικής επιφάνειας της έκτασης: 3% και
Μέγιστη εδαφική κλίση της έκταση 5%
Ότι η έκταση που ευρίσκεται στη θέση Χοιρινό Τρυπητής Κοριθίου της Τοπικής Κοινότητας
Βολιµών του ∆ήµου Ζακύνθου της Π.Ε. Ζακύνθου συνολικού εµβαδού 321 τµ και έχει
τελεσιδίκως χαρακτηρισθεί σύµφωνα µε την ανωτέρω (8) σχετική, προσδιορίζεται
εννοιολογικά και διακρίνεται ως ανήκουσα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του υπ’ αριθ.
32/2016 Προεδρικού διατάγµατος, ως µη υπαγόµενη στις προστατευτικές διατάξεις της
∆ασική Νοµοθεσίας.

Ο ∆/ντής ∆ασών

∆ηµήτριος Σκαλτσογιάννης
∆ασολόγος µε Α’ βαθµό

Πίνακας διανοµής
α. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Π.∆.Ε.&Ι
-Γραφείο Συντονιστή
-Γενική ∆/νση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων
-∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών
β. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
∆οµοκού 5 10445 Αθήνα
γ. Κτηµατική Υπηρεσία
Τερτσέτη 36 & Γκούσκου
29100 Ζάκυνθος

