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ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡ1ΣΜΟΥ
ΑΡ.  14   Ν. 998Π9' σε έκταση συνολικού εμβαδού 14.700,00 τ.μ. G1ή3.600,00

και Ε2=1.100,00), στη Θέση  "Πιταγκιώνη -Πισωλιμιώνα",
κοινότητας Φελλού της νήσου Ανδρου.

Η   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ   ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   ΔΑΣΩΝΝ-
Έχοντας υπόψη:
1.Τις   διατάξεις   του   αρ.   14   του   Ν.   998Π9   -Περι'   προσωρινής   επίλυσης

αμφισβητήσεων επί δάσους ή δασικής εκτάσεως".
2.Τις διατάξεις των αρ. 3 και 4 του ίδιου ως άνω  Νόμου, που αναφέρονται

στον χαρακτηρισμό  δασών ή  δασικών  εκτάσεων  καθώς  και  των άρθρων 12,  13,  38
και 74 του ιδίου νόμου.

3.Το αρ.  πρ.  93925/9301/14.01.97 έγγραφο του Υπουργείου  Γεωργίας και τις
σχετικές  αποφάσεις  του  ΣΤΕ,  που  μνημονεύοντcιι  σ'  αυτό,  περί  της  έννοιας  του
εννόμου συμφέρο\rτος.

4.Την  αρ.  πρ.  87234Π539/03.09.97  εγκιJκλιο  δγή  του  Υπουργού  Γεωργίας,
που αφορά οδηγίες σχετικά με τον χαρακτηρισμό εκτdσεων.

5.Την  από  17.10.97  α{τηση  των  ενδιαφερομένων  Κληρ.  Κων/νου  Μαμdη,
κατοίκων Αθηνών, με την οποι'α οριΤουν κcιι αρμόδιο Μηχ/κό τον Αντ. Πιάγκο.

6.  Την  αρ.  πρ.  ΔΥ/05.12.97  αναφορά  αρμοδίου  γπαλλήλου  της  υπηρεσίας
μας και την αναλυτική έκθεση φωτοερμηνει`ας.

7.  Τη  σύμφωνη  γνώμη  μας,  η  οποία  και  εκφράζεται  με  την  έκδοση  της
παρούσας πράξεως.

ΠΡΟΒΑΙΝογΜΕ

Κατόπιν   αιτήσεως του ενδιαφερομένου και σύμφωνα με την παρ. 1, άρ. 14
του Ν. 998Π9 σε εφαρμογή του αρ. 3 του ι'διου Νόμου, στον ακόλουθο χαρακτηρισμό
χρήσεων γής σε έκταση συνολικού εμβαδού  14.700,00 τ.μ„  που βρι'σκεται  στη Θέση"Πιταγκιώνη    -    Πισωλιμιώνα",     κοινότητας    Φελλού,    της    νήσου    Ανδρου    και
απεικονίζεται  στό  τοποΥραφικό  διdΥραμμα     του  Τοπ.   Μηχανικού     Αντωνι'ου  Λ.
Πιάγκου,   με   κλίμακα   1:500   και   στοιχεία   Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Α,   (Ε1=13.600,00   τ.μ.)   και
Θ,1,Κ,Λ,Θ (Ε2=1.100,00 τ.μ.) πού συνοδεύει την παρούσα πρdξη μας, ως εξής:

Η  εν  λόγω  έκταση  δεν  αποτελει`  δάσος  ή  δασική  έκταση  κατά  την  έννοια
των παρ. 1 - 5, dρΘρου 3 του Ν. 998Π9 αλλά ει`ναι εγκατελειμένος χέρσος αγρός, με
αναγνωρι'σιμα τα στοιχει'α της μορφής αυτής  κατά το  παρελθόν ενώ  σήμερα φέρει
ΧΟΡ/κή  -  φρυγανώδη  βλάστηση  αλλά   και  ίχνη  των  στοιχει'ων  αυτών  (βαθμι'δες,
λιΘοσωροί,  ξηρολιθιές),  εμπι'πτουσα έτσι  στις  διατάξεις  της  παρ.  6α,  του  άρθρου  3,
του Ν. 998Π9.

Με την παρούσα πρdξη δεν Θίγονται εμπράγματα δικαιώματα τσυ Δημοσίου
ή  ιδιωτών  και  αυτή  δεν  αποτελεί  στοιχείο   απόδειξης     ιδιωτικών  εμπραγμάτων
δικαιωμdτων.

Αντιρρήσεις στήν πράξη  αυτή  μπορει' να φέρει  ο  ιtαθένας  φυσικό  ή  νομικό


