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Π Ρ Α Ξ Η

Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79,
Έχοντας υπόψη :

α. Τις διατάξεις των άρθρων 3,4 του Ν. 998/79  όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 
    το άρθρο 1 του Ν. 3208/03 και του άρθρου 14 του Ν.998/79.
β.  Την 87234/7539/3-9-97 διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας,
γ.  Τις 118533/4700/15-12-2003 και 105894/2314/5-7-2004 διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας.
δ.  Το από 21-01-2008 αίτημα της Κουρμπανιάν Αρμενουχή, κατοίκου Αλεξ/πολης  που αιτείται    
     χαρακτηρισμό έκτασης
ε. Την από 04-02-2008 έκθεση αυτοψίας Δασολόγου της Υπηρεσίας μας.

Χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο υ μ ε
Την έκταση που απεικονίζεται στο  Τοπογραφικό διάγραμμα περιοχής  ¨  Πλησίον Οικισμού ¨  του 
αγροκτήματος Δικέλλων  Ν. Έβρου  κλίμακας 1 : 500 με στοιχεία  Α,Β,Γ,Δ,Α, εμβαδού 2030,33 τ.μ  
που συνορεύει με : 
     
        Νότια:   Τεμάχιο 468        Βόρεια: Τεμάχια 461,460
        Δυτικά: Τεμάχιο 466        Ανατολικά: Αγροτική οδός 
            

Ως μη ανήκουσα στην κατηγορία των δασών ή δασικών εκτάσεων κατά την έννοια των παραγράφων
1 έως 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.3208/2003,
δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνει τα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 1734/87.

Επ' αυτής........δεν έχουν.............. εφαρμογή  οι προστατευτικές  διατάξεις του  Ν. 998/79  περί
προστασίας των Δασών.

Ο χαρακτηρισμός της εκτάσεως  ως μη έχουσας   μορφή δάσους ή δασικής προκύπτει: 
   α. Από το χαρακτήρα της έκτασης: αγροτικές εκτάσεις  
   β  Από το είδος της βλάστησης : -
   γ. Από το ποσοστό της βλάστησης :  -
 δ. Από τα βλαστητικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής: καλλιεργημένοι αγροί 

    ε. Εποικιστική έκταση 
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Κατά της πράξεως αυτής επιτρέπονται αντιρρήσεις (υποβολή ενστάσεων) οιουδήποτε έχει
έννομο συμφέρον.

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται εντός δύο ( 2 )  μηνών ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ.3
του  Ν.  998/79,  επιτροπής  επίλυσης  Δασικών  αμφισβητήσεων  όπως  και  όπως  ορίζεται  στην
παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν. 998/79.

Η παρούσα πράξη ισχύει μετά την ; αμετάκλητη κρίση της έκτασης ως δασικής ή μη η οποία
(αμετάκλητη κρίση) βεβαιώνεται δι’ ιδιαιτέρου εγγράφου της Υπηρεσίας και επί πλέον εφ' όσον
δημοσιευθεί  ανακοίνωση σε δύο ( 2 )  εφημερίδες  σχετικά με την σύνταξη αυτής της πράξης καθώς
και περίληψη της.

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

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ      
1. Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας Τέρμα Αργυροκάστρου

654 04 ΚΑΒΑΛΑ
 (Για την περίπτωση υποβολής ενστάσεως)

2. Δ/νση Δασών Έβρου 
      Κανάρη 12 – Ενταύθα 
3.  Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Έβρου 

 Καραολή & Δημητρίου 40 – Ενταύθα 
4.   Δήμο Αλεξ/πολης  ,  Ενταύθα

 ( Με την παράκληση για την έκθεση της παρούσας στο Δημοτικό
 ή Κοινοτικό Κατάστημα επί ένα μήνα προς γνώση παντός έχοντος
 έννομο συμφέρον και αποστολή  σε μας του οικείου αποδεικτικού
 εκθέσεως)

5.  Κτηματική Υπηρεσία Ν. Έβρου
     Αγ. Δημητρίου 2- Ενταύθα

                                                                                                             Ο       ΔΑΣΑΡΧΗΣ

                                                                                                             Πασχάλης Αραμπατζής 
                                                                                                       Π.Ε. Γεωτεχνικός ( Δασολόγος ) 

                                                                                                                με Α’ βαθμό
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