Αλεξ/πολη 17-01-2005
Αριθμ. Πρωτ: Π.Ε. 9344

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –
ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΒΡΟΥ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Προστασία Δασών
Ταχ. Δ/νση :Σκρα 1
Ταχ. Κώδικας: 68 100
Πληροφορίες Γ. Πιστόλας
Τηλ. – FAX : 2551028326 - 2551026 412
e Mail: dasalex@otenet.gr

ΠΡΟΣ

Ψαρέλια Ευδοκία
Καμαριώτισσα
Σαμοθράκης

ΚΟΙΝ: όπως ο πίνακας κοινοποίησης

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 14 του Ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3208/2003 «περί
προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας».
2) Την από 17-01-2005 έκθεση αυτοψίας του Δασολόγου της Υπηρεσίας μας Γεωργίου Πιστόλα
3) Το γεγονός ότι δεν καταρτίσθηκε δασολόγιο στην περιοχή Σαμοθράκης του Δασαρχείου Αλεξ/πολης.
4) Την 87234/7539/3-9-1997 Δ/γή Υπ. Γεωργίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
H έκταση που εμφανίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα 1:500
με στοιχεία 1,2,3….33,34,1 ………………………………………
με εμβαδόν 7646,90 μ2 …………….στην θέση…. «Κλαδερή»
κτηματικής περιοχής …Καμαριώτισσας Σαμοθράκης……………………………… και όριά :

Ανατολικά : αγροτεμάχιο
Δυτικά: αγροτεμάχιο
Βόρεια: αγροτεμάχιο
Νότια: αγροτεμάχιο
Δεν ανήκει στην κατηγορία δασών ή δασικών εκτάσεων ή αναδασωτέων εκτάσεων όπως
ορίζονται κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 όπως
τροποποιήθηκαν με τον Ν. 3208/2003 και υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 6α
(γεωργικώς καλλιεργούμενη έκταση).
Η πράξη αυτή δεν αποτελεί στοιχείο ιδιωτικών εμπραγμάτων δικαιωμάτων αφού με
αυτήν δεν θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών και δεν παράγει κανένα
νόμιμο αποτέλεσμα έναντι οποιασδήποτε αρχής ή ιδιώτη αν δεν συνοδεύεται από την σχετική
βεβαίωση του Δασαρχείου ότι έχουν τελεσιδικήσει οριστικά οι διαδικασίες που προβλέπονται από
το άρθρο 14 του Ν.998/1979.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
α) Στον Δήμο …Σαμοθράκης…με την παράκληση
ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙ η παραπάνω επί ένα (1) μήνα στο
Δημοτικό κατάστημα.
β) Δ/νση Δασών Περιφέρειας Ανατ. Μακ.Θράκης
με την παράκληση να τεθεί υπόψη του κ. Γενικού
Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ
Δ/ντή για τυχόν άσκηση προσφυγής εντός διμήνου κατά τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν998/1979
γ) Κτηματική Υπηρεσία Έβρου- Ενταύθα.
δ) Δ/νση Δασών Έβρου –Ενταύθα.
ε) Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης
Καραολή & Δημητρίου 40 – Ενταύθα.
Βαγγέλης Μπίκος
( για την αλλαγή χρήσης της έκτασης σύμφωνα
ΠΕ Γεωτεχνικός (Δασολόγος) με Α βαθμό
με την 221/1981 γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους).

