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Υπ΄ Αριθμ.: 18 / 2016
Ζ θαη’ άξζξν 10 παξ. 3 ηνπ Ν. 998/1979 «πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ ελ γέλεη εθηάζεσλ
ηεο ρώξαο» (ΦΔΚ 289 η.Α΄/79) σο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 4351/2015 «Βνζθήζηκεο γαίεο
Διιάδαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ΦΔΚ 164 η.Α΄/15) Σερληθή Δπηηξνπή Δμέηαζεο Αληηξξήζεσλ Π.Δ. Κεθαιιελίαο,
πνπ ζπγθξνηήζεθε, κε ηελ ππ’ αξηζ. 304/65/8-1-2016 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ, απνηεινύκελε από ηνπο:
1. Νηθόιαν Μπαθνπιόπνπιν, Γαζνιόγν, ηεο Γ/λζεο πληνληζκνύ & Δπηζεώξεζεο Γαζώλ, σο πξόεδξν.
2. Αηθαηεξίλε Κνιιύξνπ, Γαζνιόγν ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Αραΐαο, σο κέινο.
3. Κσλζηαληίλν Κνπηζό Γεσπόλν, ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο, ηεο Π.Δ. Κεθαιιελίαο,
σο κέινο.
4. Βαζίιεην Παιαηνζόδσξν, Π.Δ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο, ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Εαθύλζνπ, σο κέινο.
παξνπζία θαη ηνπ Γξακκαηέα απηήο ππξίδσλα Κνπκαξηώηε, ΓΔ Γεσηερληθώλ (Γαζνθπιάθσλ) ηεο Γ/λζεο
Γαζώλ Κεθαιιελίαο ζπλεδξίαζε ζηηο 26 Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2016 ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Κεθαιιελίαο,,
θαηόπηλ ηεο ππ΄ αξηζκ. πξση. 58/10-5-2016 πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, γηα λα εμεηάζεη ηηο από 12-122014 (κε αξηζκ. Πξση. 71/12-12-2014) αληηξξήζεηο ηνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ύιινγνο Καηειεηνύ γηα
ηελ κειέηε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ζαιάζζηαο θαη ρεξζαίαο δσήο», θαηά ηηο αξηζκ. πξση. 20757/4471/10-10-2014
(ΑΓΑ: ΒΓΚΖΟΡ1Φ-ΖΓΥ) πξάμεο Υαξαθηεξηζκνύ ηνπ Γ/ληή Γαζώλ Κεθαιιελίαο.
Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο πξνζθιήζεθε λα παξαζηεί ε εθπξόζσπνο ηνπ αληηιέγσλ σκαηείνπ,
Αηθαηεξίλε Ξελνπνύινπ - Σπξνθόκνπ, ε νπνία παξέζηε απηνπξνζώπσο θαη δήηεζε λα γίλνπλ δεθηέο νη
αληηξξήζεηο ηεο.
πγθεθξηκέλα ε εθπξόζσπνο ηνπ αληηιέγνληα σκαηείνπ κε ηηο από 12-12-2014, (κε αξηζκ. Πξση. 71/12-122014) αληηξξήζεηο ηεο, δήηεζε ηελ αθύξσζε ηελ πξάμε ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γ/ληή Γαζώλ Κεθαιιελίαο.
Ζ Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ην ππ΄ αξηζκ. 23/26-5-2016 πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο, ην πεξηερόκελν ησλ
πξνο εμέηαζε αληηξξήζεσλ θαη ηα όζα θαηέζεζε πξνθνξηθά ε εθπξόζσπνο ηνπ αληηιέγνληα σκαηείνπ.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ο Γ/ληήο Γαζώλ Κεθαιιελίαο κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 20757/4471/10-10-2014 (ΑΓΑ: ΒΓΚΖΟΡ1Φ-ΖΓΥ) πξάμε
Υαξαθηεξηζκνύ θαη΄ άξζξν 14 ηνπ Ν. 998/79 θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο «Γ. ΜΖΛΛΑ»,
ραξαθηήξηζε έθηαζε ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 94.307,53 η.κ., πνπ επξίζθεηαη ζηελ ζέζε «Διιεληθά Κάησ Καηειεηνύ»
πεξηνρήο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Μαξθόπνπινπ, Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Διεηνύ - Πξόλσλ ηνπ Γήκνπ Κεθαινληάο,
Π.Δ. Κεθαιιελίαο θαη απεηθνλίδεηαη ζην από Ηαλνπάξην 2014, ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ Βαζίιεηνπ
Πηληαηώξνπ, Αγξνλόκνπ Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ, κε Α.Μ. 25236, θιίκαθαο 1:100, σο εμήο:
α) Σν ηκήκα ηεο έθηαζεο εκβαδνύ 540 η.κ. κε ζηνηρεία 25-26-27-28-29-115-25 σο δάζνο εκπίπηνπζα
εηδηθόηεξα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 998/79 σο ηζρύεη.
β) Σν ηκήκα εκβαδνύ 3.775 η.κ. κε ζηνηρεία 15-105-106-107-….-112-24-104-103-102-101-100-15 σο δαζηθή
εκπίπηνπζα εηδηθόηεξα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 998/79 σο ηζρύεη.
γ) Σν ηκήκα ηεο έθηαζεο εκβαδνύ 83.807,53 η.κ. κε ζηνηρεία 2-3-4-5-…..-15-100-101-102-103-113-114-11529-30-31-…-48-49-2 σο αλέθαζελ θαιιηεξγνύκελε γεσξγηθή έθηαζε, εκπίπηνπζα εηδηθόηεξα ζηελ παξ. 6α ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 998/79 σο ηζρύεηη.
δ) Σν ηκήκα εκβαδνύ 4.290 η.κ. κε ζηνηρεία 105-16-17-18-19-20-21-22-112-111-1110-….-106-105 σο ακκώδεο
έθηαζε εκπίπηνπζα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 6ε ηνπ Ν. 998/79 σο ηζρύεη, κε δηεπνκέλε θαζ΄
νηνλδήπνηε ηξόπν απ΄ ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο Ννκνζεζίαο.
Ζ σο άλσ Πξάμε ραξαθηεξηζκνύ αλαξηήζεθε ηελ 23-10-2014, ζηνλ Γήκν Κεθαιινληάο, αλαθνίλσζε ηεο
Γεκνζηεύηεθε ζηηο εθεκεξίδεο (ΖΜΔΡΖΗΟ) θαη (ΣΑ ΥΡΟΝΗΚΑ) ηελ 18-10-2014 θαη 18-10-2014
αληίζηνηρα. θαη επηδόζεθε κε ην από 13-10-2014 απνδεηθηηθό επίδνζεο ζηνλ εθπξόζσπν ηνπ αηηνύληα
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-2θιεξνδνηήκαηνο, ηελ πξάμε ραξαθηεξηζκνύ θαη θνηλνπνηήζεθε ζηελ Γ/λζε πληνληζκνύ θαη Δπηζεώξεζεο
Γαζώλ ηεο Α.Γ.Π.Γ.Δ.& Η.
Οη αζθεζείζεο αληηξξήζεηο γηα ηελ αλσηέξσ πξάμεο ραξαθηεξηζκνύ θαηαηέζεθαλ εκπξόζεζκα θαη
θαηαηέζεθε παξάβνιν ύςνπο 250 επξώ ζηνλ θσδηθό Δηδηθόο Φνξέαο Γαζώλ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ, ζύκθσλα κε
ηελ παξ. 4 άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 998/79 όπσο ηζρύεη (ζύκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ. 5251/23-6-2015 Γηπιόηππν
Δίζπξαμεο ηεο Γ.Ο.Τ Αξγνζηνιίνπ) θαη πξέπεη λα γίλνπλ ηππηθά δεθηέο θαη λα εμεηαζηνύλ πεξαηηέξσ, σο πξνο
ηελ νπζηαζηηθή ηνπο βαζηκόηεηαο.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε από όζα ηζρπξίζηεθε ε εθπξόζσπνο ηνπ αληηιέγνληα σκαηείνπ, Αηθαηεξίλε
Ξελνπνύινπ - Σπξνθόκνπ,
από όια ηα έγγξαθα ηνπ θαθέινπ θαη από ηελ θσηνεξκελεία ησλ ζρεηηθώλ
αεξνθσηνγξαθηώλ έηνπο ιήςεο 1945 (θύιια 170/40 170/41) 1960 (θύιια 3085, 3086) 1992 (θύιια 235886,
235887) θαη ηνλ ςεθηαθό νξζνθσηνράξηε Νν 212-4218 & 212-4215, έηνπο ιήςεσο 2006 απνδεηθλύνληαη ηα
αθόινπζα:
Ζ επίδηθε έθηαζε εκβαδνύ 94.307,53 η.κ. όπσο απηή απνηππώλεηαη ζην αλσηέξσ ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα
ζπλνξεύεη:
Αλαηνιηθά: Με δξόκν θαη κε δαζηθή έθηαζε.
Γπηηθά: Με ξέκα κε δαζηθή βιάζηεζε θαη δνκεκέλε έθηαζε.
Βόξεηα: Με δξόκν.
Νόηηα: Με αηγηαιό.
Έρεη έθζεζε σο πξνο ηνλ νξίδνληα Ννηηναλαηνιηθή, θιίζε εδάθνπο 5-10% θαη έδαθνο βαζύ - γαηώδεο.
Από ηελ ζηεξενζθνπηθή παξαηήξεζε ησλ αλσηέξσ Α/Φ έηνπο ιήςεσο 1945 δηαπηζηώζεθε όηη ην α) ηκήκα (α)
ηεο έθηαζεο έρεη κνξθή δαζηθή, κε παξαπνηάκηα δαζηθή βιάζηεζε, ζε πνζνζηό πεξίπνπ 30% , β) Σν ηκήκα (β)
ηεο έθηαζεο έρεη κνξθή δαζηθή, κε παξαπνηάκηα δαζηθή βιάζηεζε, ζε πνζνζηό πεξίπνπ 20-30%, γ) Σν ηκήκα
(γ) ηεο έθηαζεο έρεη κνξθή αγξνηηθή θαη δ) Σν ηκήκα (δ) ηεο έθηαζεο έρεη κνξθή κε δαζηθή (ακκώδε έθηαζε)
Από ηελ ζηεξενζθνπηθή παξαηήξεζε ησλ αλσηέξσ Α/Φ έηνπο ιήςεσο 1960 δηαπηζηώζεθε όηη ζην ζύλνιό ηεο ή
έθηαζε έρεη ίδηα κνξθή κε ην έηνο 1945.
Από ηελ ζηεξενζθνπηθή παξαηήξεζε ησλ αλσηέξσ Α/Φ έηνπο ιήςεσο 1992 δηαπηζηώζεθε όηη ην α) ηκήκα (α)
ηεο έθηαζεο έρεη κνξθή δαζηθή, κε παξαπνηάκηα δαζηθή βιάζηεζε, ζε πνζνζηό πεξίπνπ 50% , β) Σν ηκήκα (β)
ηεο έθηαζεο έρεη κνξθή δαζηθή, κε παξαπνηάκηα δαζηθή βιάζηεζε, ζε πνζνζηό πεξίπνπ 30-40%, γ) Σν ηκήκα
(γ) ηεο έθηαζεο έρεη κνξθή αγξνηηθή θαη δ) Σν ηκήκα (δ) ηεο έθηαζεο έρεη κνξθή κε δαζηθή (ακκώδε έθηαζε)
Από ηελ κνλνεηθνληθή παξαηήξεζε ηνπ ςεθηαθνύ νξζνθσηνράξηε Νν 212-4218 & 212-4215 έηνπο ιήςεσο 2006
δηαπηζηώζεθε όηη ην α) ηκήκα (α) ηεο έθηαζεο έρεη κνξθή δαζηθή, κε παξαπνηάκηα δαζηθή βιάζηεζε, ζε
πνζνζηό πεξίπνπ 50% , β) Σν ηκήκα (β) ηεο έθηαζεο έρεη κνξθή δαζηθή, κε παξαπνηάκηα δαζηθή βιάζηεζε, ζε
πνζνζηό πεξίπνπ 30-40%, γ) Σν ηκήκα (γ) ηεο έθηαζεο έρεη κνξθή αγξνηηθή θαη δ) Σν ηκήκα (δ) ηεο έθηαζεο
έρεη κνξθή κε δαζηθή (ακκώδε έθηαζε)
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ηελ ελ γέλεη απνδεηθηηθή δηαδηθαζία, ε επηηξνπή νκόθσλα θξίλεη όηη ε
επίδηθε έθηαζε ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 94.307,53 η.κ. πνπ θείηαη ζηε ζέζε «Διιεληθά Κάησ Καηειεηόπ» πεξηνρήο
Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Μαξθόπνπινπ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Διεηνύ – Πξόλσλ, ηνπ Γήκνπ Κεθαινληάο. Π.Δ.
Κεθαιιελίαο, όπσο απεηθνλίδεηαη ζην αλσηέξσ ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα πνπ ζπλνδεύεη ηελ πξνζβαιιόκελε
πξάμε ραξαθηεξηζκνύ, ζα πξέπεη λα ραξαθηεξηζζεί σο εμήο:
α) Σν ηκήκα ηεο έθηαζεο εκβαδνύ 540 η.κ. κε ζηνηρεία 25-26-27-28-29-115-25 σο δάζνο εκπίπηνπζα
εηδηθόηεξα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 998/79 σο ηζρύεη.
β) Σν ηκήκα εκβαδνύ 3.775 η.κ. κε ζηνηρεία 15-105-106-107-….-112-24-104-103-102-101-100-15 σο δαζηθή
εκπίπηνπζα εηδηθόηεξα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 998/79 σο ηζρύεη.
γ) Σν ηκήκα ηεο έθηαζεο εκβαδνύ 83.807,53 η.κ. κε ζηνηρεία 2-3-4-5-…..-15-100-101-102-103-113-114-11529-30-31-…-48-49-2 σο αλέθαζελ θαιιηεξγνύκελε γεσξγηθή έθηαζε, εκπίπηνπζα εηδηθόηεξα ζηελ παξ. 6α ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 998/79 σο ηζρύεηη.
δ) Σν ηκήκα εκβαδνύ 4.290 η.κ. κε ζηνηρεία 105-16-17-18-19-20-21-22-112-111-1110-….-106-105 σο ακκώδεο
έθηαζε εκπίπηνπζα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 6ε ηνπ Ν. 998/79 σο ηζρύεη, κε δηεπνκέλε θαζ΄
νηνλδήπνηε ηξόπν απ΄ ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο Ννκνζεζίαο.
ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ
Ζ επηηξνπή απνθαζίδεη:
Γέρεηαη νκόθσλα ηππηθά ηηο αληηξξήζεηο ηεο εθπξνζώπνπ ηνπ αληηιέγνληα σκαηείνπ, Αηθαηεξίλεο
Ξελνπνύινπ – Σπξνθόκνπ, δεδνκέλνπ όηη αζθήζεθαλ εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 14 παξ.
3 ηνπ Ν. 998/79, όπσο ηζρύεη.
Απνξξίπηεη νκόθσλα (σο νπζία αβάζηκε) ηηο αληηξξήζεηο ηνπ αληηιέγνληα σκαηείνπ, πνπ αζθήζεθαλ από
ηελ εθπξόζσπό ηνπ σκαηείνπ, Αηθαηεξίλε Ξελνπνύινπ – Σπξνθόκνπ, θαηά ηεο αξηζκ. 20757/4471/10-10-2014
(ΑΓΑ: ΒΓΚΖΟΡ1Φ-ΖΓΥ) πξάμεο ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γ/ληή Γαζώλ Κεθαιιελίαο θαη επηθπξώλεη ηελ πξάμε
ραξαθηεξηζκνύ απηή σο έρεη.
Σν σο άλσ ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ζεσξείηαη από ηελ Δπηηξνπή θαη ζπλνδεύεη ηελ απόθαζε καο.
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-3Ζ παξνύζα απόθαζε ζην ζύλνιό ηεο:
Γελ ζίγεη εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ ηδησηώλ θαη δελ απνηειεί απόδεημεο εκπξαγκάησλ
δηθαησκάησλ.
Ζ παξνύζα απόθαζε επηδίδεηαη ζηελ εθπξόζσπν ηνπ αληηιέγνληα σκαηείνπ, θνηλνπνηείηαη θαη αλαξηάηαη ζην
δηθηπαθό ηόπν κεηά ηνπ ζπλεκκέλνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο θαηά ην εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 998/79 όπσο ηζρύεη, Με ηελ αλάξηεζε ζην δηθηπαθό ηόπν, ε νπνία αληηζηνηρεί κε
επηβαιιόκελε από ην Νόκν δεκνζίεπζε, ηεθκαίξεηαη ε πιήξεο γλώζε γηα θάζε ελδηαθεξόκελν ηξίην,
πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη αίηεζε αθπξώζεσο.
Με ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξηπηώζεσλ α θαη β ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 998/79 όπσο
ηζρύεη, νη έλλνκεο ζπλέπεηεο απηήο επέξρνληαη κε ηελ ηήξεζε όισλ ησλ δηαηππώζεσλ δεκνζηόηεηαο θαη
θνηλνπνηήζεσλ όπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 998/79 όπσο ηζρύεη, νη νπνίεο πηζηνπνηνύληαη κε
ηελ έθδνζε από ηελ Γ/λζε Γαζώλ Κεθαιιελίαο, ζρεηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ πεξί ηνπ νξηζηηθνύ θαη ακεηάθιεηνπ
ραξαθηεξηζκνύ ηεο έθηαζεο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 998/79 όπσο ηζρύεη.
Αλαξηάηαη ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΗΑΤΓΔΗΑ γηα ηελ απόθηεζε κνλαδηθνύ Αξηζκνύ
Γηαδηθηπαθνύ Αλάξηεζεο (ΑΓΑ) ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/10 (ΦΔΚ 112 Α).
Καηά ηεο παξνύζαο απόθαζεο, δύλαηαη λα αζθεζεί αίηεζε αθύξσζεο ζην Γηνηθεηηθό Δθεηείν Παηξώλ,
ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο πεξ. ηδ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 702/77 (ΦΔΚ 268 Α), κέζα ζε πξνζεζκία
εμήληα (60) εκεξώλ, από ηνλ ελδηαθεξόκελν, ην Γ. Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδνο & Ηνλίνπ θαη ηξίηνπο.
Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία αξρίδεη γηα κελ ηνλ ελδηαθεξόκελν από ηελ επίδνζε ηεο απόθαζεο, γηα ην Γεληθό
Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαη γηα ηνπο ηξίηνπο από ηελ αλάξηεζε ηεο
ζην δηθηπαθό ηόπν, ε νπνία αληηζηνηρεί κε ηελ επηβαιιόκελε από ηνλ Νόκν δεκνζίεπζε θαη από ηελ νπνίαο
ηεθκαίξεηαη ε πιήξεο γλώζε γηα θάζε ελδηαθεξόκελν ηξίην ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγ. 3 ηνπ άξζξνπ 14
ηνπ Ν. 998/79 όπσο ηζρύεη ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Π.Γ. 18/89 (ΦΔΚ 8
Α΄).
Κξίζεθε απνθαζίζηεθε θαη ππνγξάθεηαη εηο απινύλ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 16-6-2016.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
Νηθόιανο Μπαθνπιόπνπινο
Γαζνιόγνο
ΣΑ ΜΔΛΖ
1) Αηθαηεξίλε Κνιιύξνπ - Γαζνιόγνο
2) Κσλζηαληίλνο Κνπηζόο - Γεσπόλνο
3) Βαζίιεηνο Παιαηνζόδσξνο – Π.Δ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
πύξνο Κνπκαξηώηεο
Γ.Δ. Γεσηερληθώλ
(Γαζνθπιάθσλ)

