
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπερχειάδα  1-3-2007
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ.  Πρωτ. 766
ΓΕΝ  Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ

Όπως
Ταχ.  Δ/νση   : Σπερχειάδα ΠΡΟΣ  :  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ταχ. Κώδ.     :  35003
Πληροφορίες :  Β.  Τσιγάρας
Τηλέφωνο     :  22360 - 43695
ΦΑΞ             : 22360 - 44795

ΘΕΜΑ  :  ( ΠΡΑΞΗ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ )

              Εχοντας Υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 ΄΄Περί  προστασίας των δασών και  

των Δασικών  εν γένει εκτάσεων  της χώρας΄΄ .

3. Την αριθμ. 87234/7539/3-9-1997 Δ/γή του Υπ. Γεωργίας ΄΄Οδηγίες σχετικά με 
τον χαρακτηρισμό εκτάσεων΄΄.

Στερεάς Ελλάδας ΄΄Περί αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Δασικών 
Υπηρεσιών  Περ. Στερεάς Ελλάδας΄΄.

5. Την αριθμ.   ( δεν υπάρχει απόφαση )  κήρυξης αναδασωτέας της έκτασης.
6. Την  Δ.Υ./  27-2-2007 εισήγηση του Δασολόγου Βασιλείου Τσιγάρα.  

Α  Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 Χαρακτηρίζουμε την έκταση εμβαδού 6,18897 στρεμμάτων που βρίσκεται στη
θέση  ''Παπατσικιές'' περιοχής Δήμου Μακρακώμης Δ.Δ. Πλατυστόμου
και προσδιορίζεται στο από τον Σεπτέμβριο  του  2006  τοπογραφικό διάγραμ-
μα που συνέταξε ο Αγρ. Τοπ. Μηχ. Παναγιώτης Ηλ. Σταμάτης με κλίμακα 1 : 500
και με τα στοιχεία 1,2,3,4,5,6,7,8,........,25,26,27,28,1
το  οποίο  θεωρημένο  από  εμάς  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας
Πράξης μας και η οποία έχει έκθεση βόρια μέση κλίση 10 - 15  % υψό-
μετρο 200 μέτρα μέτρα και έδαφος γαιώδες.
ε) Ορια γύρωθεν : 
      Ανατολικά  :  Με αγροτικό δρόμο

………………………………………………………………………………………
      Δυτικά         :  Με μη δασική έκταση

………………………………………………………………………………………
      Βόρεια       : Με μη δασική έκταση

………………………………………………………………………………………
      Νότια          :  Με μη δασική έκταση

………………………………………………………………………………………..

Οπως δε προκύπτει από την εισήγηση του Δασολόγου της Υπηρεσίας μας Βασιλείου
Τσιγάρα :

2.Την αριθμ.78806/27-5-93 απόφαση του Υπ. Γεωργίας (ΦΕΚ396/31-5-1993 τεύχος Β΄).

4. Την αριθμ. 6747/29-9-1997 απόφαση του Γενικού Γραμματέα  Περιφέρειας  



1,2,3,4,5,6,7,8,........,25,26,27,28,1
εμβαδού 6,18897 στρεμμάτων χαρακτηρίζεται σαν   μη δασική   υπαγόμενη
στο άρθρο 3, παρ. 6α του Ν. 998/79, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 1  
του  Ν. 3208/2003 και δεν εποπτεύεται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.

Η πράξη αυτή δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης εμπραγμάτων δικαιωμάτων αφού δεν   
θίγονται με αυτήν εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή των ιδιωτών.

 Κατά της παρούσης επιτρέπονται  αντιρρήσεις  κατά  τη  διαδικασία  του άρθρου 14 του 
Ν.  998/79 ενώπιον της Α΄βάθμιας επιτροπής επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων από
τον  Δ/ντή Δασών του  Ν. Φθιώτιδας ως και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
το οποίο έχει έννομο συμφέρον μέσα σε διάστημα    δύο  ( 2 ) μηνών  από  την τελευταία 
δημοσίευση περίληψής της στον τοπικό τύπο ή την έγγραφη κοινοποίησή της.
   Η παρούσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αποδεικτικό του χαρακτήρα της έκτασης
εφόσον τελεσιδικήσει, σύμφωνα  με την ενδικοφανή διαδικασία που προβλέπεται από το
άρθρο 14 του Ν. 998/79  και πιστοποιηθεί τούτο από σχετικό έγγραφο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ : Ο  ΔΑΣΑΡΧΗΣ
1. Την κ. Μπάιλα Αγγελική του Παναγιώτη

κάτοικο Πλατυστόμου
2. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (εις διπλούν)

1o Χιλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών -  35100 ΛΑΜΙΑ
3. Δασονομείο : Μακρακώμης ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δασολόγος με Α΄ βαθμό

Αβέρωφ   14 – 35100    ΛΑΜΙΑ
5. Κοιν : Τσιρώνη Βασίλειο, Δασοφύλακα

(εις διπλούν, το ένα για την ανάρτησή της στον πίνακα

ανακοινώσεων του Δήμου Μακρακώμης και

υποβολής σε μας του σχετικού αποδεικτικού  ανάρτησης)

Ολόκληρη η παραπάνω έκταση με στοιχεία




