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ΠΡΑΞΗ  ΥΑΡΑΚΣΗΡΘΜΟΤ 
 

Ο Αν. Δαζάπσηρ Αμθιλοσίαρ,  έσονηαρ ςπότη: 

 
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 4, ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 10 θαη ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Νόκνπ 

998/1979«Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο ρώξαο» (ΦΔΚ 289Α) όπσο 

ηζρύνπλ. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απη/ζεο θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87Α). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ 

ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα δηαύγεηα» θαη άιιεο 

δηαηάμεηο (ΦΔΚ 112Α). 

4. Σελ κε αξηζ. 118790/7487/22-10-2014 απόθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΦΔΚ 3632/31-12-2014 η. Β΄) «πεξί θαζνξηζκνύ εληαίσλ εληύπσλ: αηηήζεσο γηα ηελ 

έθδνζε Πξάμεσο Υαξαθηεξηζκνύ, Πξάμεσλ Υαξαθηεξηζκνύ & Απνθάζεσλ Δπηηξνπώλ Δπίιπζεο Γαζηθώλ 

Ακθηζβεηήζεσλ. 

5. Σηο ζρεηηθέο εγθύθιηεο δηαηαγέο. 

6. Σν γεγνλόο όηη γηα θάπνηεο εθηάζεηο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Ακθηινρίαο, γηα ην ραξαθηεξηζκό ηεο έθηαζεο 

σο δαζηθήο ή κε, εμαθνινπζεί λα έρεη εθαξκνγή ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 998/79, επεηδή δελ έρνπλ 

αλαξηεζεί κέρξη ζήκεξα νη δαζηθνί ράξηεο ζύκθσλα κε ηελ παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν. 2664/1998 (ΦΔΚ 

275Α) . 

7. Γηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ εμεηαδόκελε έθηαζε : -. 

8. Σελ κε εκεξνκελία 02-12-2022 ππνβιεζείζα αίηεζε ηεο Υ. ΡΟΚΑ ΑΒΔΔ γηα ην ραξαθηεξηζκό έθηαζεο 

ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 108.627,41 η.κ. (βάζε ζπληεηαγκέλσλ ΔΓΑ 87) όπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζην από 

Ννέκβξην 2022 ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηεο Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ Σδακάθνπ Θάιεηαο (Α.Μ. 

Σ.Δ.Δ.100932 ) θαη βξίζθεηαη ζηε ζέζε «ΠΛΑΣΟ», Γ.Δ. Ακθηινρίαο, ηνπ Γήκνπ Ακθηινρίαο , Π.Δ. 

Αηησι/ληαο, κε ζπληεηαγκέλεο θνξπθώλ, βαζηδόκελεο ζην Δζληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ ’87  

θαη ηα δηα απηήο ππνβιεζέληα ζηνηρεία. 

9. Σελ ππ’ αξηζ. 6579 / 09-1-2023 εηζήγεζε ηνπ θ. Θενραξόπνπινπ Γεκνζζ, Γαζνιόγνπ ηεο Τπεξεζίαο καο, 

ηεθκεξησκέλε θαη κε θσηνεξκελεία Αεξνθσηνγξαθηώλ εηώλ ιήςεο 1945 (αξ. δεπγνπο 138-139 (9102), 1960 

(αξ.  δεύγνπο 3088,3089 ηεο Γ.Τ..), 1986 (αξ.  δεύγνπο  119383,119382 ηεο Γ.Τ..),  θαη ησλ κε αξηζκό  

248302  Ο/Φ εηώλ ιήςεσο 1945 & 2008 ε νπνία ζπλνδεύεη ηελ πξάμε απηή. 
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ΥΑΡΑΚΣΗΡΘΖΟΤΜΕ 

 

 

Σελ έθηαζε νξηδόκελε κε ηα ζηνηρεία Πνιύγσλν_1 «(1,2,3,…,23,1) κε εκβαδόλ  

108.627,41 η.κ.» ( βάζε ζπληεηαγκέλσλ ΔΓΑ 87) όπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζην 

Ννέκβξην 2022 ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηεο Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ 

Σδακάθνπ Θάιεηαο (Α.Μ. Σ.Δ.Δ.100932 ) θαη βξίζθεηαη ζηε ζέζε «ΠΛΑΣΟ» ηνπ , 

Γήκνπ Ακθηινρίαο, Π.Δ. Αηησι/ληαο, σο εμήο : 

 Α) Σελ έθηαζε E 1.1 κε ηα ζηνηρεία: «(12,…,19,24,…,35)» εκβαδνύ 23.767,93 
η.κ., πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα ζπλεκκέλα ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπνγξαθηθά 
δηαγξάκκαηα σο  δασικού/χορτολιβαδικού χαρακτήρα θαηά ηελ έλλνηα ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 998/79 όπσο έρνπλ 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ θαη εμεηδηθεύνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5, παξ. 1 ηνπ 
Π∆ 32/2016 (Α΄,46), ππαγόκελε ζηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. 
 

 Β) Σελ έθηαζε Δ 1.2   κε ηα ζηνηρεία: «(1,…,11,35,…,24, 19,…,23)» εκβαδνύ 
84.859,48 η.κ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα ζπλεκκέλα ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο 
ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηνο  Μη δασικού χαρακτήρα θαηά ηελ έλλνηα ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 πεξίπησζε «α» ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 998/79, όπσο 
απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4  ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4280/14 (ΦΔΚ 159 Α), 
κε ππαγόκελε ζηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο 
 

)Η ζκταςθ με τα ςτοιχεία: «(1,2,3,…,23,1)» εμβαδοφ 108.627,41  τ.μ. ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά ςτο 
ςφνολό τθσ:  
α) Μορφολογικά χαρακτηριςτικά εδάφουσ: 
Ζκκεςθ: Διάφορθ.  Κλίςθ: 5 ζωσ 15%.  Βάκοσ. Ημιβραχϊδεσ, γαιϊδεσ– βακφ ζωσ αβακζσ κατά κζςεισ. 
β) Χαρακτηριςτικά Δαςικήσ ή μη βλαςτήςεωσ: 
Είδθ: -(μονοετισ καλλιζργειεσ, χορτολιβαδικά φυτά & μεμονωμζνα άτομα πουρνάριου) 
Εκτιμοφμενθ θλικία: - ζτθ. Εκτιμοφμενο μζςο φψοσ: -. Βακμόσ ςυγκόμωςθσ: - 
     γ) Πρόςφατεσ αλλοιώςεισ ή καταςτροφζσ Δαςικήσ βλαςτήςεωσ:- 
δ) Δεν είναι κθρυγμζνθ αναδαςωτζα. Δεν ζχουν εκδοκεί Πρωτόκολλο Διοικθτικισ Αποβολισ. 
ε) Δεν τελεί υπό κακεςτϊσ κιρυξθσ τθσ ωσ αναδαςωτζασ. 

- ςτ) Άλλα χρήςιμα για το χαρακτηριςμό ςτοιχεία: 
- Φφονταν Δαςικά είδθ& μονοετισ καλλιζργειεσ 
- Η εν λόγω ζκταςθ φζρει ίχνθ καλλιζργειασ (μονοετι καλλιζργεια) 

η) Λοιπά ςτοιχεία και παρατηρήςεισ: 
- Από άποψθ εδαφοπονικϊν εκμεταλλεφςεων θ εν λόγω ζκταςθ, ωσ ολότθτα, ςυνορεφει: 

ΒΟΡΕΙΑ: Με εκτόσ ανάρτθςθσ ζκταςθ. 
ΝΟΣΙΑ: Με δαςικι & αγροτικι ζκταςθ. 
ΑΝΑΣΟΛΙΚΑ: Με εκτόσ ανάρτθςθσ ζκταςθ. 
ΔΤΣΙΚΑ: Με δαςικι και εκτόσ ανάρτθςθσ ζκταςθ. 
Η ευρφτερθ περιοχι ζχει χαρακτιρα Αγροτικό και δαςικό. 
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Μετά από εφρεςθ τθσ κζςθσ τθσ ζκταςθσ με τθ βοικεια ορκοφωτοχαρτϊν ζτουσ 1945, 1996 και 
2008 και «τοποκζτθςθ» πάνω ςε ηεφγθ αεροφωτογραφιϊν των ετϊν 1945, 1960& 1980  και κατόπιν 
ςτερεοςκοπικισ  και μονοςκοπικισ παρατιρθςθσ, διαπιςτϊκθκαν τα παρακάτω: 

 
Α)Για τισ ανάγκεσ τθσ φωτοερμθνείασ θ ζκταςθ με τα ςτοιχεία: «(1,2,3,…,23,1)» εμβαδοφ 108.627,41  
τ.μ., κατατμικθκε ςε: 

 
Ε1.1 Ζκταςθ με τα ςτοιχεία: «(12,…,19,24,…,35)» εμβαδοφ 23.767,93τ.μ 
Ε1.2  Ζκταςθ με τα ςτοιχεία: «(1,…,11,35,…,24, 19,…,23 )» εμβαδοφ 84.859,48τ.μ 

 
Για τισ εκτάςεισ Ε1.1, Ε1.2 παρατθρικθκαν τα παρακάτω: 
 

ΕΤΟΣ 1945: (Αρικμόσ Α/Φ: 138-139 (9102) τθσ Γ.Τ..) και ορκοφωτοχάρτθσ 248-302 
Για τισ μελετϊμενεσ εκτάςεισ Ε1.1, Ε1.2κατά το ζτοσ 1945 δεν οριοκετοφνται ςαφϊσ με φυςικά 
όρια αλλά εντοπίηεται με τθ βοικεια των ορκοφωτοχαρτϊν.  
Η υφι ςτθν ζκταςθ Ε1.1 παρουςιάηεται απαλι ωσ μθ γραμμικι λόγω τθσ φυόμενθσ 
χορτολιβαδικισ βλάςτθςθσ ενϊ ςτθν Ε1.2 θ υφι παρουςιάηεται απαλι ωσ γραμμικι λόγω τθσ μθ 
φυόμενθσ δαςικισ βλάςτθςθσ με ςθμάδια καλλιζργειασ και λοιπισ ανκρωπογενοφσ επζμβαςθσ , 
ςτοιχεία που τθσ προςδίδουν τον αγροτικό χαρακτιρα.  
ΕΤΟΣ 1960: (Αρικμοί ηεφγουσ Α/Φ: 3088,3089 τθσ Γ.Τ..)  
Για τισ μελετϊμενεσ ζκταςεισ Ε1.1, Ε1.2 εμφανίηεται θ ίδια μορφι με αυτι του 1945 
ΕΤΟΣ 1980: (Αρικμόσ Α/Φ: 119383,119382 τθσ Γ.Τ..)  
Για τισ μελετϊμενεσ εκτάςεισ Ε1.1, Ε1.2εμφανίηεται θ ίδια μορφι με αυτι του 1945 
Ορθοφωτοχάρτησ 1996 (248-302), Για τισ μελετϊμενεσ εκτάςεισ Ε1.1, Ε1.2εμφανίηεται θ ίδια 
μορφι με αυτι του 1945. Οι κλίςεισ ςτθ Ε.1.1 εμφανίηονται άνω του 12% και το υψόμετρο 
υπερβαίνει τα 300 μζτρα 
τθν εικόνα  τθσ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε (2007-2009) (0250043035), Για τισ μελετϊμενεσ εκτάςεισ 
Ε1.1, Ε1.2εμφανίηεται θ ίδια μορφι με αυτι του 1945 
 

Η παξνύζα πξάμε αθνξά ζην ραξαθηήξα ηεο έθηαζεο θαη δελ απνηειεί ζηνηρείν απόδεημεο 
εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ θαζώο κε απηή δελ ζίγνληαη δηθαηώκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή εηέξσλ 
ηδησηώλ.9 Με ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξηπηώζεσλ α θαη β ηεο παξαγξάθνπ  8 ηνπ 
άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 998/79 όπσο ηζρύεη, νη έλλνκεο ζπλέπεηεο απηήο, επέξρνληαη κε ηελ ηήξεζε 
όισλ ησλ δηαηππώζεσλ δεκνζηόηεηαο θαη θνηλνπνηήζεσλ, νη νπνίεο πηζηνπνηνύληαη κε ηελ 
έθδνζε από ηελ Τπεξεζία καο ζρεηηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ πεξί ηνπ νξηζηηθνύ θαη ακεηάθιεηνπ 
ραξαθηεξηζκνύ ηεο έθηαζεο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 998/79 όπσο ηζρύεη. 

Καηά ηεο Πξάμεο επηηξέπνληαη αληηξξήζεηο ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 
Ν. 998/1979 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 34 ηνπ Ν. 4280/14 (ΦΔΚ 159Α),  ελώπηνλ ηεο 
θαηά ην άξζξν 10 παξ. 3 ηνπ Ν. 998/79 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ 
Ν. 4280/14, Σερληθήο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Ακθηζβεηήζεσλ (Σ.Δ.Δ.Α.) πνπ έρεη έδξα ζην 
Μεζνιόγγη, από θάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, εληόο πξνζεζκίαο 
εμήληα (60) εκεξώλ από ηεο θαηά ηα αλσηέξσ επηδόζεσο θαη θνηλνπνηήζεσο  ή ζε θάζε άιιε 
πεξίπησζε από ηελ αλάξηεζε ζηνλ εηδηθό δηαδηθηπαθό ηόπν, θαηόπηλ θαηαβνιήο παξαβόινπ, 
όπσο νξίδεηαη ζηελ κε αξηζ. 117679/7182/11-12-2014 ΚΤΑ  ησλ Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ 
Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ 3473Β΄/23-12-2014). 

Η παξνύζα πξάμε κεηά ηνπ ζπλεκκέλνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο λα αλαξηεζεί εληόο δέθα 
(10) εκεξώλ από ηελ έθδνζή ηεο ζε εηδηθά πξνο ηνύην δηθηπαθό ηόπν. Με ηελ αλάξηεζε ηεο 
απόθαζεο ζηνλ εηδηθό απηό δηθηπαθό ηόπν, ηεθκαίξεηαη ε πιήξεο γλώζε γηα θάζε ελδηαθεξόκελν 
ηξίην πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη νπνηνδήπνηε έλδηθν κέζν. 
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Αληίηππν ηεο παξνύζεο, ζπλνδεπόκελν κε ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα απνζηέιιεηαη γηα λα 
αλαξηεζεί επί έλα (1) κήλα ζηνλ Γήκν Ακθηινρίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηη/λίαο. 

Πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξάμεο απηήο, πνπ ζπληάζζεηαη από ηελ Τπεξεζία καο, λα 

δεκνζηεπηεί ζε δύν ηνπιάρηζηνλ ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ζε κία ηνπηθή θαη κία εθεκεξίδα ησλ 

Αζελώλ ή ηεο Θεζζαινλίθεο κε παλειιήληα θπθινθνξία κεξίκλε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ, ν νπνίνο 

νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ ππεξεζία ηηο πξάμεηο δεκνζηόηεηαο. 

Η παξνύζα αλαξηάηαη ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΙΑΤΓΔΙΑ γηα ηελ απόθηεζε 

κνλαδηθνύ Αξηζκνύ Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο (ΑΓΑ). 

 

 

 
Ο ΑΝ. ΓΑΑΡΥΗ 

 
 

 
ΓΗΜΟΘΔΝΗ ΘΔΟΥΑΡΟΠΟΤΛΟ M.Sc, Ph.D 

ΓΑΟΛΟΓΟ 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

 

1. Υ.ΡΟΚΑ ΑΒΔΔΔ 

Ριζαπείος 3, ΦΑΛΑΝΔΡΙ 15233 

(δια ηηρ καρ Φούηα Αλεξάνδπαρ., Διοικηηικού για ηην επίδοζη ηηρ ππάξηρ 

με αποδεικηικό επίδοζηρ) 

2. Γήμος Αμθιλοτίας 

(για ηην ανάπηηζη επί ένα  (1) μήνα, με εςθύνη ηος 

Δημάπσος, ζηον πίνακα ανακοινώζευν ηη Δ.Ε. 

Αμθλοσίαρ 

και αποζηολή ζηην ςπηπεζία ζσεηικού αποδεικηικού). 

3. Γ/νζη Γαζών Α ιηωλοακαρνανίας  

Ιυζήθ Ρυγών 3, Τ.Κ. 30200 - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

4. Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. 

Δομοκού 5, 10445 – ΑΘΗΝΑ 

5. Ασηοηελές Γραθείο Γημόζιας Περιοσζίας Αιηωλ/νιας 

Λιμάνι (ενηόρ κηιπίος ΔΟΥ Μεζολογγίος), Τ.Κ. 30200 - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

6. Γαζονομείο Αμθιλοτίας 
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