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ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 
Ο Δασάρχης Καλαμάτας 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις δ/ξεις των άρθρων 3,4,10 και 14 του Ν.998/79 «Περί 

προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας». 
2. Την δ/γη Υ.Γ. 87234/7539/3-9-97 «Οδηγίες σχετικά με 

τον χαρ/σμό εκτάσεων». 
3. Τις δ/ξεις του Ν.2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της περιφέρειας, κ.λ.π.». 
4. Την από 15-11-02 αίτηση του Σωτηρίου Παπαδέα σχετικής 

με το χαρακτήρα έκτασης που βρίσκεται στην θέση 
Σπιτζούρη περιοχής του Δημοτικού Διαμερίσματος Αβίας 
του Δήμου Αβίας. 

5. Την από 12-03-03 έκθεση - αναφορά της δασολόγου Άννας 
Στ ριμπάκου. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΜΕ 

Ως «Γεωργική» της παρ. 6 α του άρθρου 3 Ν. 998/79 την 
έκταση συνολικού εμβαδού 6691,70 τ.μ με στοιχεία: 
Τμήμα Α(Α,Β,Γ,Δ,Ε,6,5, 4, 3, 2,1,Λ,Ξ,Α) όπως αυτή 
απεικονίζεται στο από Νοεμβρίου 2002 τοπογραφικό 
διάγραμμα του πολ.υπομηχ. Χρυσικόπουλο Παναγιώτη και 
βρίσκεται στην θέση Σπιτζούρη περιοχή Δημοτικού 
Διαμερίσματος Αβίας του Δήμου Αβίας. 
Περιγραφή της έκτασης: 
Α. Μορφολογία εδάφους: Γαιώδες ,κλίση εώς 40%. 
Β.Είδος, σύνθεση, βλάστηση: Αγρός με 2-3 ελιές και 5 
περίπου διάσπαρτες χαρουπιές μεγάλης ηλικίας. 
Γ.Ιδιαίτερα χαρακτηριστικα έκτασης: Εντός της έκτασης 
υπάρχουν ίχνη παλιών πέτρινων πεζουλιών καθώς και 
χωμάτινες βαθμίδες.Επίσης στο βορειοδυτικό τμήμα της 
έκτασης υπάρχει μισογκρεμισμένο μεγάλο πηγάδι και μερικές 
ξερές συκιές γύρω του.Στο δυτικό όριο του τμήματος Α 
πλησίον του πηγαδιού υπάρχει τμήμα παλιού πέτρινου 
μαντρότοιχου. 
Δ.Ερμηνεία αεροφωτογραφιών: 
Α/Φ έτους 1945: 0 κοινοτικός και ο αγροτικός δρόμος δεν 
υπάρχουν.Δίακρίνεται το μονοπάτι στο νοτιοδυτικό όριο της 
έκτασης.Δίακρίνεται το πηγάδι και οι βαθμίδες με τα 
δένδρα γύρω από αυτό.Η έκταση εκτιμάται ότι καλλιεργείται 
γεωργικά.Όμορες εκτάσει ς:ανατολικά,νότια και ένα τμήμα 
της δυτικής δασικές.Η όμορη βορειοδυτική έκταση 
καλλιεργείται γεωργικά(βαθμιδωμένος αγρός).Η βόρεια όμορη 
δεν φέρει δασική βλάστηση. 



Α/Φ έτους 1965: 0 κοινοτικός και ο αγροτικός δρόμος δεν 
υπάρχουν.Διακρίνεται το μονοπάτι στο νοτιοδυτικό όριο της 
έκτασης.Διακρίνεται το πηγάδι και ol βαθμίδες με τα 
δένδρα γύρω από αυτό.Η έκταση δείχνει να καλλιεργείται 
γεωργικά.Όμορες εκτάσεις δασικές εκτός από τμήμα της 
δυτικής που καλλιεργείται γεωργικά(βαθμιδωμένος αγρός). 
Α/Φ έτους 1988: Διακρίνεται ο κοινοτικός και ο αγροτικός 
δρόμος.Διακρίνεται το ίχνος του μονοπατιού στο νότιο όριο 
της έκτασης.Διακρίνονται οι βαθμίδες.Η έκταση εμφανίζει 
την ίδια μορφή με την σημερινή.Όμορες εκτάσεις φέρουν 
δασική βλάστηση. 
Ε.Άλλα στοιχεία: Ευρύτερη περιοχή μικτή. 

Με την παρούσα πράξη δεν θίγονται εμπράγματα 
δικαιώματα του Δημοσίου ή των ιδιωτών και αυτή δεν 
αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπραγμάτων 
δικαιωμάτων. 

Η πράξη μας αυτή κοινοποιείται στον αιτούντα και στο 
Δήμο Αβίας προκειμένου να εκτεθεί στο δημοτικό κατάστημα 
επί ένα μήνα με μέριμνα του κ. Δημάρχου. 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδόσεως της 
παρούσας πράξεως χαρακτηρισμού απαιτείται η τήρηση των 
διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 14 
Ν.998/79 ( Δημοσίευση ανακοίνωσης σε δύο τοπικές 
εφημερίδες ) . 

Αντιρρήσεις κατά της παρούσης πράξεως επιτρέπονται 
μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από της κοινοποιήσεως 
ή δημοσιεύσεως. Οι τυχόν αντιρρήσεις πρέπει να υποβληθούν 
στην Επιτροπή Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Μεσ/νίας 
(άρθ. 10 Ν.998/79). 
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