
               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Κέρκυρα  6-7-10  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ               Αριθμ.Πρωτ.:7162 /7162 

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ   

  

 

Ταχ. Δ/νση    : Αλυκές Ποταμού 

Ταχ. Κώδικας: 49100 

Πληροφορίες : Μ.Παπαϊωάννου 

Τηλέφωνο     : 26610 - 81397 

 

 

 

ΠΡΟΣ:  1)  «ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΕΠΕ» 

                (με αποδεικτικό επιδόσεως) 

               2) Δήμο Παρελίων Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

     (για την ανάρτηση στον 

πίνακα ανακοινώσεων επί ένα 

(1) μήνα με αποδεικτικό που 

θα μας αποσταλεί).  

 

ΚΟΙΝ:  1) Δ/νση Δασών Π.Ι.Ν.  

    2) Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών  

Εκτάσεων της Δ/νσης Δασών Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

                                       ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 

H Δ/ΝΤΡIA  ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις Ν. 998/ 79 «περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της 

χώρας» και ειδικότερα εκείνες του άρθρου 14 σε συνδυασμό με τα άρθρα 3, 4, 12, 13, 38 

και 74 του Νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν.3208/03 και 

το Ν. 3818/10.  

2. Tο αρθρ. 36 του Ν.3698/08  

3. Την αριθμ. 87234/ 7539/ 03.09.97 δ/γή Υπουργού Γεωργίας με την οποία παρέχονται 

οδηγίες σχετικά με τον χαρακτηρισμό εκτάσεων 

4. Την αριθμ. 88416/ 529/ π.ε./ 01.12.2000 δ/γή Υφυπουργού Γεωργίας, με την οποία 

παρέχονται συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τον χαρακτηρισμό και την προστασία 

εκτάσεων 

5. Την αριθμ.105204/2793/31-7-02 δ/γή Υπ.Γεωργίας με την οποία παρέχονται οδηγίες 

σχετικά με το χαρακτηρισμό εκτάσεων – κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων. 

6. Την από 28/4/10  σχετική αίτηση της «ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΕΠΕ» σε συνδυασμό με το γεγονός 

ότι στην αναφερόμενη περιοχή δεν έχει μέχρι σήμερα καταρτιστεί δασολόγιο   

7. Την από 28/6/10 Έκθεση Αυτοψίας και Εισήγησης της αρμόδιου δασολόγου της 

Υπηρεσίας μας κ. Παπαϊωάννου Μαρίας από την οποία προκύπτουν τα παρακάτω 

στοιχεία:  

 Η έκταση της οποίας ζητείται ο χαρακτηρισμός, οριζόμενη με τα στοιχεία (1,2,3…30,31,1) 

στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από τον  Διονύσιο Σικελιανό 

Πολ/κο Μηχ/κο Τ.Ε έχει εμβαδόν 16.137,50 τ.μ και βρίσκεται στη θέση 

«Πλαγιές,Μυρτίλα,Μπιζάτικα,Γιαλός Μυρτίλα» Πέλεκα περιφέρειας Δήμου Παρελίων 

Νομού ΚΕΡΚΥΡΑΣ.  

Η εν λόγω έκταση έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά στο σύνολό της:  

α) Μορφολογικά χαρακτηριστικά εδάφους: 

Έκθεση: Δυτική Κλίση: 10-70% Βάθος:Μέτριο  
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β) Χαρακτηριστικά Δασικής βλάστησης:  

Είδη:κύριο είδος:πεύκο δευτερεύοντα είδη:σχοίνος ,μυρτιά,αγριελιά 

Εκτιμούμενη ηλικία: άνω των 50 ετών Εκτιμούμενο μέσο ύψος:πεύκης 7,00 μ. 

αειφύλλων πλατυφύλλων 2-3 μ. ,Βαθμός συγκόμωσης: μεγαλύτερος της μονάδας. 

γ) Πρόσφατες αλλοιώσεις ή καταστροφές Δασικής βλάστησης:δεν υπάρχουν. 

δ)  Δεν συντρέχει λόγος κήρυξής της ως αναδασωτέας 

     ε) Δεν  τελεί υπό καθεστώς κήρυξης της ως αναδασωτέας. 

στ) Άλλα χρήσιμα για το χαρακτηρισμό στοιχεία:  

           -Η Δασική βλάστηση δεν  είναι αραιή.  

- Η Δασική βλάστηση δεν είναι πενιχρή.  

ζ) Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας σύμφωνα με τις διακρίσεις του 

άρθρου 4 Ν. 998/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα: 

ζ1) Διάκριση σε κατηγορίες άρθρου 4 παρ. 1 ανάλογα με την ωφελιμότητα και τις 

λειτουργίες που εξυπηρετούνται: 

στην α: ΟΧΙ στη β: ΟΧΙ στη γ: ΟΧΙ στη δ: ΟΧΙ στην ε: ΝΑΙ 

ζ2) Διάκριση σε κατηγορίες άρθρου 4 παρ. 2 ανάλογα με τη θέση σε σχέση με τους 

χώρους ανθρώπινης εγκατάστασης και δραστηριότητας: 

στην α: ΟΧΙ στη β: ΝΑΙ στη γ: ΟΧΙ στη δ: ΝΑΙ στην ε ΝΑΙ  στη στ: ΟΧΙ 
 

               Η έκταση, αφού προσδιορίστηκε επί του εδάφους (με χρήση GPS χειρός της      

Trimble – GeoExplorer 2005 series) κατόπιν αυτοψιών  που διενεργήθηκαν από την 

Υπηρεσία μας την  7/6/10, τοποθετήθηκε στις αντίστοιχες ορθοφωτογραφίες (από 

δορυφορικές εικόνες, έτος λήψης 2007), στους αντίστοιχους ορθοφωτοχάρτες (από εναέριες 

λήψεις, έτος λήψης 1995) και στις σχετικές ορθοφωτογραφίες (από εναέριες λήψεις, έτος 

λήψης 1945) που διαθέτει η Υπηρεσία μας, εμφανίζεται στις αεροφωτογραφίες του αρχείου 

της υπηρεσίας μας ως εξής 

- Εξετάστηκε ζεύγος α/φιων  Γ.Υ.Σ έτους 1945 (ζεύγος α/φιων αριθμ. 153 9094 και 154 

9094 ). Κατά το έτος αυτό η εν λόγω έκταση εμφανίζεται καλυμμένη  με θαμνώδη 

δασική βλάστηση κατά θέσεις αραιότερη με λίγα άτομα δενδρώδους μορφής πιθανόν 

πεύκα ενώ μικρό τμήμα της έκτασης πλησίον του δυτικού ορίου εμφανίζεται με την 

μορφή αγρού. 

- Αεροφωτογραφίες Γ.Υ.Σ έτους λήψεως 1960 δεν εξετάστηκαν καθώς δεν υπάρχουν 

στο αρχείο της υπηρεσίας μας. 

- Εξετάστηκε ζεύγος α/φιων Γ.Υ.Σ έτους λήψεως 1981 (ζεύγος α/φιων αριθμ. 003 

135910  και 004 135911)  Κατά το έτος αυτό η εν λόγω έκταση εμφανίζεται καλυμμένη 

με πυκνή θαμνώδη  δασική βλάστηση. Διακρίνονται διάσπαρτα πεύκα εντός αυτής και 

οι δρόμοι που την διασχίζουν.  

- Εξετάστηκε ζεύγος α/φιων Γ.Υ.Σ έτους λήψεως 1995 (ζεύγος αριθμ. 234756 και    

234757) .Κατά το έτος αυτό η εν λόγω έκταση εμφανίζεται καλυμμένη από πυκνή 

υψηλή δασική βλάστηση .Διακρίνονται οι δρόμοι που διασχίζουν την έκταση. 
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                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΜΕ την έκταση εμβαδού 16.137,50 τ.μ  που βρίσκεται στη θέση: 

«Πλαγιές,Μυρτίλα,Μπιζάτικα,Γιαλός Μυρτίλα» Δημ. Διαμ.  Πέλεκα Περιφέρειας Δήμου: 

Παρελίων Νομού: ΚΕΡΚΥΡΑΣ όπως φαίνεται με στοιχεία (1,2,3….30,31,1) στο τοπογρ. 

διάγραμμα που συντάχθηκε από τον Διονύσιο Σικελιανό Πολ/κο Μηχ/κο Τ.Ε , θεωρείται 

κατάλληλα από μας και συνοδεύει την παρούσα αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της ως 

εξής: ως δάσος του αρθρ. 3  παρ. 1 του Ν. 998/79 όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3208/03 

και Ν. 3818/10 και ισχύει σήμερα. 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΜΕ ότι το η άνω περιγραφείσα έκταση εμβαδού 16.137,50 τ.μ  και 

εμπίπτει  στην  κατηγορία ε άρθρου 4 παρ. 1 και στις   κατηγορίες  β,δ και ε  του άρθρου 4 

παρ. 2 Ν. 998/ 79 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.  

Κατά της πράξεως αυτής επιτρέπονται Αντιρρήσεις από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 

έχει έννομο συμφέρον εντός δύο (2) μηνών, από τις κοινοποιήσεώς της γι αυτούς προς τους 

οποίους κοινοποιείται η από της τελευταίας δημοσιεύσεως στον Τύπο γι αυτούς προς τους 

οποίους δεν κοινοποιείται, ενώπιον της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών 

Αμφισβητήσεων Νομού: ΚΕΡΚΥΡΑΣ.  

 -Η παρούσα πράξη δε θίγει εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή των Ιδιωτών και δεν 

αποτελεί απόδειξη Ιδιωτικών Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων.  

 

 

 

ΣΥΝ: Τοπογραφικό διάγραμμα της 

έκτασης κατάλληλα 

θεωρημένο. 

                  Η Δ/ΝΤΡΙΑ   ΔΑΣΩΝ  

 

 

 

               ΚΡΙΚΗ-ΓΑΤΣΟΥΛΗ ΟΛΓΑ 

              ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α΄ΒΑΘΜΟ 
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