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 ΚΟΙΝ 

 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της υπ’αρίθμ 7/2017 Απόφασης T.E.E.A  Ν. Ρεθύμνης. 
 
           Συνημμένα σας αποστέλλουμε την υπ’αρίθμ 7/2017 απόφαση της Τ.Ε.Ε.Α Ν. Ρεθύμνης με 
το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει αναπόσπαστα, καθώς και την περίληψη αυτής για 
δημοσίευση σε δύο τοπικές εφημερίδες.  
Η απόφαση αυτή αφορά έκταση εμβαδού 91.227,84 τ.μ στη θέση «Αγαδική Χαλέπα» περιοχή 
οικισμού Μαρουλά Δήμου Ρεθύμνης.  
Ο Δήμος Ρεθύμνης στον οποίο κοινοποιείται, όπως αναρτήσει την ανωτέρω απόφαση με το 
τοπογραφικό διάγραμμα που την συνοδεύει αναπόσπαστα στον πίνακα ανακοινώσεων του 
οικείου Δημοτικού Καταστήματος επί ένα (1) μήνα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του 
Ν.4280/2014 και την αποστολή σε μας του σχετικού αποδεικτικού. 
Οι εφημερίδες στις οποίες κοινοποιείται, να δημοσιεύσουν την περίληψη της ανωτέρω 
απόφασης για μία (1) ημέρα  κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Ν.4280/2014 και να 
αποσταλούν σε μας τα σχετικά φύλλα εφημερίδας. 
 
 
 

Η Δ/ντρια Δασών Ρεθύμνης 
 
 

Χαρά Καργιολάκη 
Δασολόγος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)   
i. Μανουσογιωργάκη Μανούσο του Ιωάννου. 
ii. Μαριάνθη ή Μαρίας συζ Παύλου Κριαρά  
iii. Κλεάνθη συζ. Ιωσήφ Δασκαλάκη  
iv. Ευλαμπία συζ. Ιωσήφ Αθητάκη  
v. Γεωργία χας Ιωάννου Μανουσογιωργάκη 

2) ΟΠΕΚΕΠΕ 
 
1. Δήμο Ρεθύμνης 
2. Δύο τοπικές εφημερίδες  
3. Κτηματική Υπηρεσία Ρεθύμνης 
4. Τμήμα Κτηματολογίου 

5. Δασοφύλακα περιοχής  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ 

ΑΡΙΘΜ. 7  / 2017 

 
 
Η κατά  το   άρθρο 10 παρ.3 του Ν.998/79 «περί προστασίας των δασών κλπ» όπως ισχύει Τεχνική Επιτροπή 

Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε Ρεθύμνου, που συγκροτήθηκε με τη με αριθμό  3016/24-12-2015 απόφαση του 

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και τροποποιήθηκε με τις με 

αριθμό 1356/3-6-2016 και 2014/4-8-2016 όμοιες αποφάσεις ,  αποτελούμενη από τους : 

 Δέσποινα Σταματάκη,  Δασολόγο της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, ως Πρόεδρο 

 Αικατερίνη Μπιζούρα,  Δασολόγο της Δ/νσης Δασών Χανίων, ως Αναπληρωματικό μέλος 

 Ιωάννα Μάρη, Γεωπόνο της Δ/νσης Υδάτων  της Α.Δ.Κ ,ως αναπληρωματικό μέλος 

 Ιφιγένεια Μεθυμάκη, Πολιτικό Μηχανικό της Π.Ε Ρεθύμνου, ως  τακτικό  μέλος , 

παρουσία και του Γραμματέα αυτής Σπανουδάκη Αντωνίου υπαλλήλου της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου, 

συνεδρίασε στις 15-6-2017 στο Ρέθυμνο, ύστερα από τη με αριθμό  70/30-5--2017  πρόσκληση της Προέδρου 

αυτής.  

 Η Επιτροπή συνεδρίασε   για να εξετάσει  τις από 3-12-2010 (αρ. Πρωτ.5364/3-12-2010 Δ.Δ Ρεθύμνου)  

αντιρρήσεις των 1. Μανουσογιωργάκη Μανούσο του Ιωάννου 2. Μαριάνθης η Μαρίας συζ Παύλου Κριαρά      

3. Κλεάνθης συζ.Ιωσήφ Δασκαλάκη 4. Ευλαμπίας συζ. Ιωασήφ Αθητάκη και 5. Γεωργίας χας Ιωάννου 

Μανουσογιωργάκη ενώπιον της Δευτεροβαθμίου Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων Εφετείου 

Κρήτης σε εφαρμογή της με αριθμό 109/2016 απόφασης του  Διοικητικού Εφετείου Χανίων .  

Κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής προσκλήθηκαν να παραστούν οι ενιστάμενοι οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν 

από τον ενιστάμενο Μανουσογιωργάκη Μανούσο, όπως αποδεικνύεται από το με ημερομηνία 7-6--2017 

αποδεικτικό επίδοσης της με αριθμό  70/30-5-2017  πρόσκλησης,  ο οποίος παρέστει   και ζήτησε να γίνουν 

δεκτές οι αντιρρήσεις του . 

Ως εκπρόσωπος του Δημοσίου παρέστη η κ. Ειρήνη Κατσούγκρη Δασολόγος της Δ.Δ.Ρεθύμνου.  

Συγκεκριμένα οι αντιλέγοντες  με τις από 3-12-2010 (αρ. Πρωτ.5364/3-12-2010 Δ.Δ Ρεθύμνου) αντιρρήσεις 

τους ζητούν να ακυρωθεί η υπ΄αρίθμ 8/2010 απόφαση της Πρωτοβαθμίου Επιτροπής επιλύσεως Δασικών 

Αμφισβητήσεων Ν. Ρεθύμνης  που αφορά την έκταση που βρίσκεται στη θέση «Αγαδική Χαλέπα» Δ.Δ 

Μαρουλά του Δήμου Ρεθύμνης όπως απεικονίζεται στο από Νοέμβριο  2006 τοπογραφικό διάγραμμα του  

μηχανικού Παπαδομανωλάκη Δημήτρη.                  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, τις από 3-12-2010 αντιρρήσεις των ενισταμένων, τα όσα ανέφερε και 

κατέθεσε η πληρεξούσιος Δικηγόρος Σουμαδάκη Μαρία, την έκθεση φωτοερμηνείας και τις απόψεις του ιδιώτη 
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δασολόγου Μελετητή Αρνέλλου Ιωάννη τα όσα κατέθεσε  ο μάρτυρας  Βασιλακάκης Ελευθέριος τα οποία 

περιέχονται στο από 15-6-2017  πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής,   καθώς και τις απόψεις του 

εκπροσώπου του Δημοσίου.   

                              

 ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Η Δ/ντρια Δασών Ρεθύμνου με τη με αριθμό 1945/30-4-20008 Πράξη χαρακτηρισμού, χαρακτήρισε την έκταση 

που βρίσκεται στη θέση «Αγαδική Χαλέπα» Δ.Δ Μαρουλά του Δήμου Ρεθύμνης εμβαδού 766,977,48 τ.μ ως 

δασική της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.998/79, όπως απεικονίζεται στο από Νοέμβριο  2006 τοπογραφικό 

διάγραμμα του  μηχανικού Παπαδομανωλάκη Δημήτρη.                  

  Κατά του τμήματος με στοιχεία 1-2-3-4…12-13-14-α-β-γ-δ-ε-ζ-η-θ-ι-κ-66-67-1 εμβαδού 91.227,84 τ.μ , της 

προαναφερόμενης Πράξης χαρακτηρισμού ασκήθηκαν αντιρρήσεις ενώπιον της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής 

Επιλύσεως Δασικών αμφισβητήσεων Ν. Ρεθύμνης, η οποία με την αρίθμ 8/2010 απόφασή της χαρακτήρισε το 

τμημα αυτό ως δασική εκταση και επικύρωσε την ως άνω πράξη χαρακτηρισμού κατά το τμήμα αυτό .  

Ακολούθως μετά από τις με ημερομηνία 3-12-2010 (αρ. Πρωτ.5364/3-12-2010 Δ.Δ Ρεθύμνου) αντιρρήσεις των 

αντιλεγόντων ενώπιον της  Δευτεροβάθμιας  Επιτροπής επιλύσεως Δασικών αμφισβητήσεων του Εφετείου 

Κρήτης, η Δευτεροβάθμια επιτροπή   με τη με αριθμό  17/2012 απόφασή της αποφάνθηκε ότι από την έκταση 

των 91.227,84 τ.μ το τμήμα εμβαδού  70.088,29 τ.μ είναι δασική έκταση ενώ για το τμήμα εμβαδού  21.139,55 

τ.μ απείχε από το χαρακτηρισμό με την αιτιολογία ότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις κήρυξης του ως 

αναδασωτέου.  

Με τη με αριθμό  6911/30-11-2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 

55/Δ΄/11-2-2013 ) το παραπάνω τμήμα εμβαδού 21.139,55 τ.μ κηρύχτηκε ως αναδασωτέα έκταση  σε εφαρμογή 

του άρθρου 38 Ν.998/79. 

 Ακολούθως μετά από τη με ημερομηνία  16-10-2012 αίτηση των ενιστάμενων ενώπιον του  Διοικητικού  

Εφετείου Χανίων, το Διοικητικό Εφετείο Χανίων με τη με αριθμό  109/2016 απόφασή του ακυρώνει τη με 

αριθμό  17/2012 απόφαση της Δευτεροβαθμίου Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων Εφετείου 

Κρήτης  λόγω μη νόμιμης συγκρότησης της  και αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση ,για εξέταση. 

Η Τεχνική Επιτροπή εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε Ρεθύμνου εξετάζει την παρούσα υπόθεση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις    του άρθρου 24 του Ν.4351/2015 και συγκεκριμένα εξετάζει τις από 3-12-2010 (αρ. Πρωτ.5364/3-12-

2010 Δ.Δ Ρεθύμνου) αντιρρήσεις των αντιλεγόντων  ενώπιον της Δευτεροβάθμιας  Επιτροπής επιλύσεως 

Δασικών αμφισβητήσεων του Εφετείου Κρήτης κατά της με αριθμό 8/2010 απόφασης της  Πρωτοβάθμιας 

Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Ρεθύμνης. 

Η ως άνω απόφαση 8/2010  αναρτήθηκε στις  18/10/2010 στο  Δήμο  Ρεθύμνης, ανακοίνωσή της δημοσιεύτηκε 

στις 15-10-2010  στην εφημερίδα  Κρητική Επιθεώρηση και την 14-10-2010 στην εφημερίδα  Ρεθεμνώτικα Νέα,  

επιδόθηκε στον πληρεξούσιο Δικηγόρο στις 18-10-2010 σύμφωνα με το αποδεικτικό επίδοσης.   

Οι από 3-12-2010 (αρ. Πρωτ.5364/3-12-2010 Δ.Δ Ρεθύμνου)  αντιρρήσεις ενώπιον της Δευτεροβάθμιας 

Επιτροπής επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων Εφετείου Κρήτης κατά της με αριθμό πρωτ. 8/2010 απόφασης 
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Ε.Ε.Δ.Α έχουν ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, πρέπει να γίνουν  τυπικά δεκτές  και να εξεταστούν 

περαιτέρω ως προς την ουσιαστική τους  βασιμότητα. 

Στην προκειμένη περίπτωση  από όσα ισχυρίστηκαν οι αντιλέγοντες  δια της Δικηγόρου των, όσα ανέφερε ο  

ιδιώτης δασολόγος Μελετητής, τα όσα κατέθεσε  ο μάρτυρας  και ο εκπρόσωπος του Δημοσίου , από την  

επιτόπια αυτοψία που πραγματοποίησε η Επιτροπή στις 27-6-2017, από την παρατήρηση των ψηφιακών 

ορθοφωτοχαρτών (έτους λήψης 1945, έτους λήψης 1998 και ετών λήψης 2007-2009) και των δορυφορικών 

εικόνων Google και από το σύνολο των εγγράφων του φακέλου, αποδεικνύονται τα  ακόλουθα :  

 Η επίδικη  έκταση  βρίσκεται στη  θέση  ΄΄Αγαδική Χαλέπα΄΄ Δ.Δ Μαρουλά του Δήμου Ρεθύμνης της Π.Ε 

Ρεθύμνου με στοιχεία κορυφών 1-2-3-4…12-13-14-α-β-γ-δ-ε-ζ-η-θ-ι-κ-66-67-1 και εμβαδόν 91.227,84 τ.μ,  

όπως απεικονίζεται στο από Νοέμβριο  2006 τοπογραφικό διάγραμμα του  μηχανικού Παπαδομανωλάκη 

Δημήτρη.                  

Το τμήμα της επίδικης με στοιχεία Κ1-Κ2-Κ3-Κ4-Κ5-Κ6-Κ7-Κ8-67-Κ9-Κ10-Κ11-Κ12-Κ13-Κ14Κ15-Κ1 εμβαδού 

21.139,55 τ.μ, έχει κηρυχτεί ως αναδασωτέα έκταση με τη με αριθμό 6911/30-11-2012 απόφαση Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 55/Δ΄/11-2-2013 ) .  

Η υπόλοιπη επίδικη έκταση με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-α-β-γ-δ-ε-ζ-η-θ-ι-κ-66-67-Κ9-Κ10-Κ11-

Κ12-Κ13-Κ14-Κ15-Κ1-Κ2-Κ3-Κ4-Κ5-Κ6-Κ7-Κ8-1 εμβαδού 70.088,29 τ.μ , καλύπτεται από φρύγανα, των ειδών  

αχινοπόδι, λαδανιά και αστοιβίδα σε ποσοστό 70% και  από  θαμνώδη είδη  ασπάλαθο, ρείκι, σε ποσοστό άνω 

του 15% που προσδίδει στην έκταση δασική μορφή. Το έδαφος είναι αβαθές κατά θέσεις πετρώδες και κατά 

θέσεις βραχώδες με κλίσεις από ήπιες μέχρι έντονες.  Σήμερα έχει τη μορφή υποβαθμισμένου βοσκότοπου χωρίς  

ίχνη παλαιάς καλλιέργειας. Στις αεροφωτογραφίες έτους 1945 η έκταση εμφανίζεται με δασική μορφή.  

 Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την εν γένει αποδεικτική διαδικασία, η επιτροπή:  

-ομόφωνα κρίνει ότι το τμήμα της επίδικης έκτασης  με στοιχεία Κ1-Κ2-Κ3-Κ4-Κ5-Κ6-Κ7-Κ8-67-Κ9-Κ10-Κ11-Κ12-

Κ13-Κ14Κ15-Κ1 εμβαδού 21.139,55 τ.μ   δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.8 

του άρθρου 14 του ν.998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν.4280/2014 ,επειδή έχει κηρυχθεί ως  

αναδασωτέα και   

-κατά πλειοψηφία κρίνει ότι το υπόλοιπο τμήμα της επίδικης με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-α-β-

γ-δ-ε-ζ-η-θ-ι-κ-66-67-Κ9-Κ10-Κ11-Κ12-Κ13-Κ14-Κ15-Κ1-Κ2-Κ3-Κ4-Κ5-Κ6-Κ7-Κ8-1 εμβαδού 70.088,29 τ.μ θα 

πρέπει να  χαρακτηριστεί ως δασική έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 

του Ν.998/79 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.3208/2003, υπαγόμενη στις 

διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, μειοψηφούντος της κ. Μεθυμάκη Ιφιγένειας που κρίνει ότι το τμήμα αυτό θα 

πρέπει να χαρακτηριστεί ως χορτολιβαδική έκταση , κατά την έννοια των διατάξεων της παρ.5 εδαφ.α του 

άρθρου 3 του Ν.998/79 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου 32 του Ν.4280/2014 υπαγόμενη 

στις περί αυτών διατάξεις της δασικής νομοθεσίας εφόσον δεν έχει αναγνωριστεί ως ιδιωτική με έναν από τους 

τρόπους του άρθρου 10 του Ν.3208/2003 όπως ισχύει. 
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                                                       ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

                                                        Η επιτροπή αποφασίζει : 

 

Δέχεται τυπικά τις από    3-12-2010 (αρ. Πρωτ.5364/3-12-2010 Δ.Δ Ρεθύμνου)  αντιρρήσεις των     

1. Μανουσογιωργάκη Μανούσο του Ιωάννου 2. Μαριάνθης η Μαρίας συζ Παύλου Κριαρά      3. Κλεάνθης 

συζ.Ιωσήφ Δασκαλάκη 4. Ευλαμπίας συζ. Ιωασήφ Αθητάκη και 5. Γεωργίας χας Ιωάννου 

Μανουσογιωργάκη    ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων Εφετείου 

Κρήτης κατά της με αριθμό 8/2010 απόφασης  Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών 

Αμφισβητήσεων Ν. Ρεθύμνης για την   έκταση  που βρίσκεται στη  θέση    ΄΄Αγαδική Χαλέπα΄΄ Δ.Δ Μαρουλά 

του Δήμου Ρεθύμνης της Π.Ε Ρεθύμνου με στοιχεία κορυφών 1-2-3-4…12-13-14-α-β-γ-δ-ε-ζ-η-θ-ι-κ-66-67-1 

εμβαδού 91.227,84 τ.μ,  όπως απεικονίζεται στο από Νοέμβριο  2006 τοπογραφικό διάγραμμα του  μηχανικού 

Παπαδομανωλάκη Δημήτρη.                  

Απορρίπτει κατ’ουσίαν τις ασκηθείσες αντιρρήσεις  και αποφαινόμενη : 

-ομόφωνα απέχει από τον χαρακτηρισμό για  το τμήμα της επίδικης έκτασης  με στοιχεία Κ1-Κ2-Κ3-Κ4-Κ5-Κ6-

Κ7-Κ8-67-Κ9-Κ10-Κ11-Κ12-Κ13-Κ14Κ15-Κ1 εμβαδού 21.139,55 τ.μ   κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.8 

του άρθρου 14 του ν.998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν.4280/2014 ,επειδή το τμήμα αυτό έχει 

κηρυχθεί ως  αναδασωτέα έκταση με τη με αριθμό 6911/30-11-2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 55/Δ΄/11-2-2013 ).  

και   

-κατά πλειοψηφία χαρακτηρίζει το υπόλοιπο τμήμα της επιδικης έκτασης με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-

12-13-14-α-β-γ-δ-ε-ζ-η-θ-ι-κ-66-67-Κ9-Κ10-Κ11-Κ12-Κ13-Κ14-Κ15-Κ1-Κ2-Κ3-Κ4-Κ5-Κ6-Κ7-Κ8-1εμβαδού 

70.088,29 τ.μ ως δασική έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.998/79 

όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.3208/2003, υπαγόμενη στις διατάξεις της 

δασικής νομοθεσίας, μειοψηφούντος της κ. Μεθυμάκη Ιφιγένειας που κρίνει ότι το τμήμα αυτό θα πρέπει να 

χαρακτηριστεί ως χορτολιβαδική έκταση ,  κατά την έννοια των διατάξεων της παρ.5 εδαφ.α του άρθρου 3 του 

Ν.998/79 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου 32 του Ν.4280/2014 υπαγόμενη στις περί 

αυτών διατάξεις της δασικής νομοθεσίας εφόσον δεν έχει αναγνωριστεί ως ιδιωτική με έναν από τους τρόπους 

του άρθρου 10 του Ν.3208/2003 όπως ισχύει 

  

Το από Νοέμβριο  2006 τοπογραφικό διάγραμμα του  μηχανικού Παπαδομανωλάκη Δημήτρη το           

προσαρτημένο στη με αριθμό 8/2010 απόφαση   της  Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών 

Αμφισβητήσεων  Ν. Ρεθύμνης  , θεωρείται από την Επιτροπή και συνοδεύει την παρούσα απόφαση μας. 

 Η παρούσα απόφαση στο σύνολό της :   

- Δεν θίγει εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης 

ιδιωτικών εμπραγμάτων δικαιωμάτων. 

- Η παρούσα απόφαση επιδίδεται στους ενδιαφερόμενους  1. Μανουσογιωργάκη Μανούσο του 

Ιωάννου 2. Μαριάνθης η Μαρίας συζ Παύλου Κριαρά      3. Κλεάνθης συζ.Ιωσήφ Δασκαλάκη 4. 

Ευλαμπίας συζ. Ιωασήφ Αθητάκη και 5. Γεωργίας χας Ιωάννου Μανουσογιωργάκη, κοινοποιείται 
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και αναρτάται στο δικτυακό τόπο μετά του συνημμένου τοπογραφικού διαγράμματος κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Ν.998/79 όπως ισχύει. Με την ανάρτηση στο δικτυακό 

τόπο, η οποία αντιστοιχεί με επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για 

κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, προκειμένου να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως. 

- Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του Ν 

998/79 όπως ισχύει, οι έννομες συνέπειες αυτής επέρχονται με την τήρηση όλων των διατυπώσεων 

δημοσιότητας και κοινοποιήσεων όπως ορίζεται στην παρ.5 του άρθρου 14 του Ν 998/79 όπως ισχύει, 

οι   οποίες πιστοποιούνται με την έκδοση από τη Δ/νση Δασών Ρεθύμνου σχετικού πιστοποιητικού περί 

του οριστικού και αμετάκλητου χαρακτηρισμού της έκτασης της παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν.998/79 

όπως ισχύει. 

- Αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την απόκτηση μοναδικού Αριθμού 

Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112 Α) 

- Κατά της παρούσης απόφασης, δύναται να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Κρήτης  

σύμφωνα με τη διάταξη της περ. ιδ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.702/77 (ΦΕΚ 268 Α) μέσα σε 

προθεσμία εξήντα ημερών , από τον ενδιαφερόμενο, το Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης  Διοίκησης και 

τρίτους. 

- Η ανωτέρω προθεσμία αρχίζει για μεν τον ενδιαφερόμενο από την επίδοση της απόφασης, για το Γενικό 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης από την κοινοποίησή της και για τους τρίτους από την ανάρτησή 

της στο δικτυακό τόπο, η οποία αντιστοιχεί με την επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση και από της 

οποίας τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τη διάταξη της 

παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν.998/79 όπως ισχύει σε συνδυασμό και με τη διάταξη της παρ.1 του 

άρθρου 46 του ΠΔ 18/89 (ΦΕΚ  Α΄). 

  

Κρίθηκε,  αποφασίσθηκε και υπογράφεται εις απλούν στη συνεδρίαση της 27-6-2017 

   
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

Δέσποινα Σταματάκη 
                                                                                                                                      

        

        Ο Γραμματέας                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ                           

 

 Αντώνης Σπανουδάκης                                                          1. Αικατερίνη Μπιζούρα   

  

  

                                                                                                2.Ιωάννα Μάρη 

                                                                  

       

                                                                                              3. Ιφιγένεια Μεθυμάκη  
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