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ΞΟΑΜΖ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝ ΔΘΡΑΠΖΠ
Ν Γ/νηής Γαζών Λ. Εακύνθοσ

Έρνληαο ππόςε:

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 4, ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 10 θαη ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λόκνπ 998/1979 
"Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο ρώξαο" (ΦΔΘ 289/Α'), όπσο ηζρύνπλ.

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3852/2010 "Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απη/ζεο θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα 
Θαιιηθξάηεο" (ΦΔΘ 87/Α').

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3861/2010 "Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ 
ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο 
δηαηάμεηο (ΦΔΘ 112/Α').

4. Σελ κε αξηζκ. 118790/7487/22-10-2014 απόθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη 
Θιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΦΔΘ 3632/Β'/2014) "πεξί θαζνξηζκνύ εληαίσλ εληύπσλ αηηήζεσο γηα ηελ έθδνζε Πξάμεσο 
Υαξαθηεξηζκνύ & Απνθάζεσλ Δπηηξνπώλ Δπίιπζεο Γαζηθώλ Ακθηζβεηήζεσλ".

5. Σηο ζρεηηθέο Δγθύθιηεο δηαηαγέο. 

6. Σν γεγνλόο όηη ζηελ πεξηθέξεηα πνπ αλήθεη ε έθηαζε θαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο σο δαζηθήο ή κε, 
εμαθνινπζεί λα έρεη εθαξκνγή ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ. 998/1979, επεηδή δελ έρνπλ αλαξηεζεί κέρξη 
ζήκεξα νη δαζηθνί ράξηεο ζύκθσλα κε ηελ παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Λ.2664/1998 (ΦΔΘ 275/Α').

: Υάηδσ Υξηζηνδνύινπ

Εάθπλζνο, 3/12/2008

ΑΛΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ

7. Σελ 1138/12/5/2008 αίηεζε πνπ θαηέζεζε  Κάργαρης Θεόδωρος κε δηεύζπλζε Αγ. Ιέονηας, 
Εακύνθοσ, κε ηελ νπνία δεηείηαη ν ραξαθηεξηζκόο έθηαζεο εκβαδνύ 2931,19 η.μ. πνπ απεηθνλίδεηαη κε ζεκεία 
πεξηκέηξνπ 1,2,3,…,19,20,1 ζην από 7/9/2006 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θιίκαθαο 1:250 πνπ ππνγξάθεη η 
αρτιηέκηων μητανικός Ιαγοσνάρη-Θομνηνού Σαρά, θαη ε νπνία έθηαζε βξίζθεηαη ζηε ζέζε «-» ζηελ Ρ.Θ. 
Άγ Ιέονηα, Γήμοσ Εακύνθοσ.

Κάργαρης Θεόδωρος
Αγ. Ιένληαο, Εαθύλζνπ
(κε απνδεηθηηθό επίδνζεο δηα ηνπ Γαζνθύιαθα 
πεξηνρήο Σ.Θ. Άγ Ιένληα)
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8. Σελ 3282/18/9/2019  έθζεζε – εισήγηση ποσ σπογράυει ο Δασολόγος της Υπηρεσίας μας κ. Γεώργιος 
Γημηηριάδης πνπ πξνηείλεη γηα ηελ αλσηέξσ έθηαζε ηα εμήο:

(επιμζρουσ διαχωριςμόσ ςε 2 τμήματα με ςυνολικό εμβαδό 2931,19 τ.μ.)

- Για το τμήμα Α, εμβαδοφ 809,78 τ.μ. και με ςτοιχεία (1,2,3,…,6,Α,Β,1):

- Να χαρακτθριςκεί θ ζκταςθ ςφμφωνα με τθ μορφι τθσ, θ οποία παρουςιάηεται:

ωσ ζκταςθ ΔΑΣΟΥΣ κατά τθν ζννοια των διατάξεων τθσ παραγράφου 1 του άρθρου 3 του 
Ν.998/79 *όπωσ αυτή αντικαταςτάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3208/03 (ΦΕΚ 303/Α')+, 
υπαγόμενθ ςτισ διατάξεισ τθσ δαςικισ νομοκεςίασ,
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(2 τμήματα με ςυνολικό εμβαδό 2931,19 τ.μ.)

ωσ ζκταςθ ΔΑΣΟΥΣ κατά τθν ζννοια των διατάξεων τθσ παραγράφου 1 του άρθρου 3 του 
Ν.998/79 *όπωσ αυτή αντικαταςτάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3208/03 (ΦΕΚ 303/Α')+ , 
υπαγόμενθ ςτισ διατάξεισ τθσ δαςικισ νομοκεςίασ,
εμπίπτουςα ςτθν παρ. 1ε, και ςε καμία των περιπτώςεων τθσ παρ.2 του άρθρου 4 του 
ν.998/79
που μαηί με τθν εκεί ςυνυπάρχουςα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί μζςω τθσ αμοιβαίασ 
αλλθλεξάρτθςθσ και αλλθλεπίδραςθσ ιδιαίτερθ βιοκοινότθτα (δαςοβιοκοινότθτα) και 
ιδιαίτερο φυςικό περιβάλλον (δαςογενζσ).

1) Το τμήμα Α, εμβαδοφ 809,78 τ.μ. και με ςτοιχεία (1,2,3,…,6,Α,Β,1):

ςτην κατηγορία, ζκταςη :809,78 τ.μ.

ωσ ΜΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΚΤΑΣΗ, κατά τθν ζννοια των διατάξεων τθσ παραγράφου 6
περίπτωςθ α του άρθρου 3 του Ν.998/79 *όπωσ αυτή αντικαταςτάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 

32 του Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α')+, ΜΗ υπαγόμενθ ςτισ διατάξεισ τθσ δαςικισ νομοκεςίασ.

2) Το τμήμα Β, εμβαδοφ 2121,41 τ.μ. και με ςτοιχεία (Α,7,8,9,…,19,20,Α):

ςτην κατηγορία, ζκταςη :2121,41 τ.μ.

εμπίπτουςα ςτθν παρ. 1ε, και ςε καμία των περιπτώςεων τθσ παρ.2 του άρθρου 4 του 
ν.998/79
που μαηί με τθν εκεί ςυνυπάρχουςα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί μζςω τθσ αμοιβαίασ 
αλλθλεξάρτθςθσ και αλλθλεπίδραςθσ ιδιαίτερθ βιοκοινότθτα (δαςοβιοκοινότθτα) και 
ιδιαίτερο φυςικό περιβάλλον (δαςογενζσ).

- Για το τμήμα Β, εμβαδοφ 2121,41 τ.μ. και με ςτοιχεία (Α,7,8,9,…,19,20,Α):

- Να χαρακτθριςκεί θ ζκταςθ ςφμφωνα με τθ μορφι τθσ, θ οποία παρουςιάηεται:

ωσ ΜΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΚΤΑΣΗ, κατά τθν ζννοια των διατάξεων τθσ παραγράφου 6
περίπτωςθ α του άρθρου 3 του Ν.998/79 *όπωσ αυτή αντικαταςτάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 

32 του Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α')+, ΜΗ υπαγόμενθ ςτισ διατάξεισ τθσ δαςικισ νομοκεςίασ.

Σα ζηνηρεία πνπ ζπλεγνξνύλ ππέξ ηνπ ραξαθηεξηζµνύ απηνύ είλαη ε µνξθή ηεο έθηαζεο, ε µνξθή πνπ είρε ζε 
πξνεγνύκελν έηνο/έηε, ε µνξθνινγία εδάθνπο, ν ηξόπνο δηαρείξηζεο θαη ηα ππνβιεζέληα µε ηελ αίηεζε ζηνηρεία, 
ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηα έρνληαο ππόςηλ ηεο παξνύζαο.

Ζ παξνύζα Πξάμε αθνξά ζην ραξαθηήξα ηεο έθηαζεο θαη δελ απνηειεί ζηνηρείν απόδεημεο εµπξάγµαησλ 
δηθαησµάησλ θαζώο µε απηή δελ ζίγνληαη δηθαηώµαηα ηνπ ∆ηµνζίνπ ή εηέξσλ ηδησηώλ. Κε ηελ επηθύιαμε ησλ 
δηαηάμεσλ ησλ πεξηπηώζεσλ α θαη β ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ. 998/79 όπσο ηζρύεη, νη έλλνµεο 
ζπλέπεηεο απηήο, επέξρνληαη µε ηελ ηήξεζε όισλ ησλ δηαηππώζεσλ δεµνζηόηεηαο θαη θνηλνπνηήζεσλ, νη νπνίεο 
πηζηνπνηνύληαη µε ηελ έθδνζε από ηελ Τπεξεζία µαο ζρεηηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ πεξί ηνπ νξηζηηθνύ θαη αµεηάθιεηνπ 
ραξαθηεξηζµνύ ηεο έθηαζεο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ. 998/79 όπσο ηζρύεη.

Θαηά ηεο Πξάμεο επηηξέπνληαη αληηξξήζεηο ζύµθσλα µε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λόµνπ 998/1979 
όπσο αληηθαηαζηάζεθε µε ην άξζξν 34 ηνπ Λ. 4280/14(ΦΔΘ 159/A'), ελώπηνλ ηεο θαηά ην άξζξν 10 παξ. 3 ηνπ 
Λ. 998/79 (σο ηζρύεη) Σερληθήο Δπηηξνπήο Δμέηαζεο Αληηξξήζεσλ Π.Δ. Εαθύλζνπ πνπ έρεη έδξα ζηε Εάθπλζν, από 
θάζε θπζηθό ή λνµηθό πξόζσπν πνπ έρεη έλλνµν ζπµθέξνλ, εληόο πξνζεζµίαο εμήληα (60) εµεξώλ από ηεο θαηά 
ηα αλσηέξσ επηδόζεσο θαη θνηλνπνηήζεσο ή ζε θάζε άιιε πεξίπησζε από ηελ αλάξηεζε ζηνλ εηδηθό δηθηπαθό 
ηόπν, θαηόπηλ θαηαβνιήο παξαβόινπ, όπσο νξίδεηαη ζηελ µε αξηζµ. 117679/7182/11-12-2014 ΘΤΑ ησλ 
Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη θιηµαηηθήο Αιιαγήο θαη Οηθνλνµηθώλ (ΦΔΘ 
3473/B'/23-12-2014).
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Ν Γ/νηής Γαζών αα

Δσζηάθιος Ροηοκώηζης

Γαζολόγος με βαθμό Β'

Πσνημμένο:

Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηεο 
έθηαζεο, θαηάιιεια ζεσξεκέλν.

ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΗΑΛΝΚΖΠ

1. θ. πληνληζηή ΑΓΠΓΔΗ
    δια ηης Γ/νζης Πσνηονιζμού και Δπιθ. Γαζών
    Ν.Ε.Ο. ΠΑΣΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 33, Τ.Κ. 26441, ΠΑΤΡΑ 

2. Θηεκαηηθή Τπεξεζία Γεκνζίνπ
    ΣΕΡΣΕΣΗ 36 & ΓΚΟΤΚΟΤ, 29100 - ΖΑΚΤΝΘΟ

3. ΟΠΔΘΔΠΔ
    ΔΟΜΟΚΟΤ 5, 10445 - ΑΘΗΝΑ

4. Γαζνλνκείν πεξηνρήο
    ΕΝΣΑΤΘΑ

5. Γήκνο Εαθύλζνπ
     ΠΛΑΣΕΘΑ ΔΘΟΝΤΘΟΤ ΟΛΩΜΟΤ 1, 29100 - ΖΑΚΤΝΘΟ
     (για την ανάρηηζη σύμυωνα με το άρθρο 14 §3 Ν.998/79
      επί ένα μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
      και με αποζηολή ζχεηικού αποδεικηικού ζηην Υπηρεζία μας).

Ζ ππεξεζία καο ιόγσ έιιεηςεο πηζηώζεσλ, αδπλαηεί πξνο ην παξόλ λα πξνβεί ζηε δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο, 
κπνξεί όκσο ν ίδηνο ν ελδηαθεξόκελνο, γηα επίζπεπζε ηεο δηαδηθαζίαο, λα πξνβεί ζηε δεκνζίεπζε απηή, κε ηελ 
ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζεη ζην Γαζαξρείν καο ηα απνδεηθηηθά δεκνζηεύζεσο.
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