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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 55
11 Φεβρουαρίου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 2.095,
24τ.μ., σε τμήμα της ιδιωτικής Κ.Μ. 330ΑΑ γαιών
Κοσκινού Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δή−
μου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου. ............
1
Κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας μετά από παρά−
νομη επέμβαση, σε εφαρμογή άρθρου 38 Νόμου
998/1979 όπως ισχύει, στη θέση «Αγάδικη Χαλέ−
πα» Μαρουλά Δήμου Ρεθύμνου, εκτός οικισμού,
εμβαδού 21.139,55 τ. μ. ................................................................ 2
Κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας μετά από παρά−
νομη επέμβαση, σε εφαρμογή άρθρου 38 Νόμου
998/1979 όπως ισχύει, στη θέση «Αγάδικη Χαλέ−
πα» Μαρουλά Δήμου Ρεθύμνου, εκτός του οικι−
σμού, εμβαδού 28.900,01 τ. μ. ............................................... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7768/12
(1)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 2.095, 24τ.μ.,
σε τμήμα της ιδιωτικής Κ.Μ. 330ΑΑ γαιών Κοσκινού
Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου,
Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3200/1955 περί
διοικητικής αποκέντρωσης, όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.Δ. 532/1970
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης» και το Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»
3. Την αριθ. οικ. 50524/5097/30−10−2012 απόφαση της
Γ. Γρ. Αποκ. Διοικ. Αιγαίου «Παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με
εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της
Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγρ. Υποθέσων κλπ» (ΦΕΚ
3243/Τ.Β΄/5−12−2012).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3
του Συντάγματος
5. Τις διατάξεις των άρθρων 37,38 και 41 του Ν. 998/79
«Περί προστασίας των Δασών κ.λ.π.» όπως ισχύει
6. Τις εγκύκλιες διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας:
α) 160417/1180/8−7−80 και β) 182447/3049/24−9−80
7. Τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 1892/1990
8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 15 του Ν. 3208/2003
«Περί προστασίας δασικών οικοσυστημάτων κ.τ.λ.».
9. Το αρ. πρωτ. 8533/31−12−1996 πληροφοριακό έγγρα−
φο − βεβαίωση της Δ/νσης Δασών Δωδ/νήσου
10. Τις αρ. πρωτ. ΔΥ/16−3−2012 και ΔΥ/14−12−2012 ειση−
γήσεις του Δασολόγου Παπακων/νου Σπυρίδωνα και την
επισημειωματική εντολή της Δ/ντριας Δασών Δωδ/σου
Μπαλατσούκα Αικατερίνης για κήρυξη της έκτασης που
αναφέρεται στο θέμα ως αναδασωτέας
Η. Την αρ. πρωτ. 2237/14−12−2012 εισήγηση της Δ/νσης
Δασών Δωδ/νήσου για κήρυξη της εν λόγω έκτασης
ως αναδασωτέας, διότι καταστράφηκε από εκχέρσωση,
αποφασίζουμε:
Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό την προστα−
σία των εδαφών, του δασικού περιβάλλοντος και την
αποκατάσταση της βλάστησης, με φυσική αναγέννηση
ή τεχνητή αναδάσωση, για να αποκλεισθεί η χρήση του
για κάθε άλλο σκοπό, το ιδιωτικό δάσος που καταστρά−
φηκε από εκχέρσωση μεταξύ 10−12−1996 και του έτους
1998, όπως απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα
το οποίο συνοδεύει την παρούσα με στοιχεία (1, 2, 3...20,
21, 1) εμβαδού 2. 095,24 τ.μ. Η ανωτέρω έκταση αποτελεί
τμήμα της ιδιωτικής Κ.Μ. 330ΑΑ γαιών Κοσκινού, Δη−
μοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου, Νήσου
Ρόδου, Νομού Δωδ/σου και έχει όρια ως εξής:
Ανατολικά: Επαρχιακή οδός Ρόδου − Καλλιθέας Δυτικά:
Χορτολιβαδική έκταση Βόρεια: Δάσος Νότια: Χορτολι−
βαδική έκταση
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 21 Ιανουαρίου 2013
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής Δασών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)
Αριθ. 6911
(2)
Κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας μετά από παράνομη
επέμβαση, σε εφαρμογή άρθρου 38 Νόμου 998/1979
όπως ισχύει, στη θέση «Αγάδικη Χαλέπα» Μαρουλά
Δήμου Ρεθύμνου, εκτός οικισμού, εμβαδού 21.139,55
τ. μ.
Ο ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤEΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜEΝΗΣ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΚΡHΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 24 παραγράφου 1 και 117
παραγράφου 3 του Συντάγματος της Χώρας.
2) Τις διατάξεις του Νόμου 998/1979 «Περί προστασίας
των Δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της
Χώρας» (ΦΕΚ 289/1979/τ.Α) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα, ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 38
παραγραφ. 1 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
41 παραγράφου 1 του Νόμου αυτού.
3) Τις διατάξεις του Νόμου 3208/2003 «Περί προστα−
σίας των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση Δασολο−
γίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί Δασών και
δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
303/τ Α/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
και ειδικότερα του άρθρου 1 παραγράφου 15 του Νόμου
αυτού.
4) Τις 838/2002 και 202/2005 αποφάσεις του ΣτΕ και
την 204262/4545/23−11−2010 εγκύκλια διαταγή του ΥΠΕ−
ΚΑ.
5) Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 της παρ. 1
Νόμου 3852/2010 για σύσταση νέων Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων του Κράτους που ασκούν αρμοδιότητες για
τα Δάση, τις διατάξεις του Ν.Δ. 136/2010 «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» και την σε
εφαρμογή αυτών 115421/245/07−02−2011 εγκύκλιο δια−
ταγή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
κλιματικής αλλαγής.
6) Την αριθμ. 373/27−1−2011/ΦΕΚ Β 459 απόφαση του
κου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντο−
λή του κου Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων εγγράφων
και άλλων Πράξεων στους Γενικούς Διευθυντές, τους
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημά−
των και Γραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης».
7) Τις εγκυκλίους διαταγές του Υπουργ. Αγροτικής
ανάπτυξης & Τροφίμων (Γεωργίας): α) 160417/1180/08−07−
1980 β) 182447/3049/24−09−1980 και γ) 141823/24−02−1983,
σχετικών με την κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων
βάσει των διαταγών αυτών η κήρυξη έκτασης ως ανα−
δασωτέας μετά από παράνομη επέμβαση είναι υποχρε−
ωτική και γίνεται για λόγους προστασίας της.
8) Την αριθμ. 1945/30−04−2008 πράξη χαρακτηρισμού
της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου στην οποία ελήφθη−
σαν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα που αφορούν την
επίδικη έκταση, με αναφορά στη μορφολογία του εδά−
φους, το είδος, τη σύνθεση, το ποσοστό της βλάστησης
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και τις επελθούσες
αλλοιώσεις στη βλαστητική μορφή της.
9) Το γεγονός ότι η φυσική βλάστηση της επίδικης
έκτασης αποτελούμενη από δασικά άτομα από ρείκια
και ασπαλάθους και από φρυγανώδη βλάστηση κατα−
στράφηκε με παράνομη εκχέρσωση της έκτασης και
με αφαίρεση της φυσικής βλάστησης που κάλυπτε την
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επιφάνεια της σε ποσοστό που προσέδιδε στην έκταση
δασική μορφή, και στη συνέχεια την καλλιέργεια της
έκτασης και την ανέγερση κτίσματος σε τμήμα της πριν
την έκδοση της 1945/30−04−2008 πράξης χαρακτηρι−
σμού της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου, και σύμφωνα με
αυτή, ωστόσο η επίδικη έκταση, η οποία σύμφωνα με τη
πράξη χαρακτηρισμού εμφανίζεται τα έτη 1945 και 1960
με δασική μορφή και χρησιμοποιείται στο μεγαλύτερο
μέρος της ως βοσκότοπος με πυρκαγιές κατά καιρούς
που έχουν ως αποτέλεσμα την υποχώρηση ορισμένων
ειδών όπως το ρείκι και την επικράτηση φρυγανωδών
ειδών όπως η αστιβίδα, ο θύμος κ.λ.π., σύμφωνα με
τη πράξη χαρακτηρισμού, και η δασική βλάστηση του
τμήματος με στοιχεία α,β,γ,δ,ε,ζ,α που περιλαμβάνεται
στην επίδικη έκταση και φαίνεται στο συνημμένο από−
σπασμα φ. χ. ΓΥΣ κλιμ. 1/5000 έχει καταστραφεί από
πυρκαγιά, δεν έχει για τον λόγο αυτό αποβάλλει τον
δασικό χαρακτήρα που είχε στο παρελθόν, ο οποίος
παραμένει ως τέτοιος, ανεξάρτητα απ' την οποιαδήποτε
μεταγενέστερη αλλαγή της μορφής της έκτασης.
10) Την αριθμ. 17/2012 απόφαση της Δευτεροβαθμίου
Επιτροπής επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων Εφετεί−
ου Κρήτης δυνάμει της οποίας επικυρώθηκε κατά ένα
μέρος της η αριθμ. 8/2010 απόφαση της Πρωτοβάθμιας
Επιτροπής επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων Νομού Ρε−
θύμνου και και κατά το άλλο μέρος κρίθηκε ότι επειδή η
επίδικη έκταση είχε δασική μορφή τα έτη 1945, 1960 και
μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, την οποία απώλεσε στη
συνέχεια, δεν δύναται εξ αυτού του λόγου ν' αποφανθεί
για τον δασικό ή μη χαρακτήρα της και απέχει απ' το
χαρακτηρισμό της κατ’ άρθρο 14 Νόμου 998/1979 αφού
συντρέχουν οι προϋποθέσεις κήρυξης της ως έκτασης
αναδασωτέας (838/2002 απόφαση του ΣτΕ), καθόσον
δυνάμει της 838/2002 απόφασης του ΣτΕ η οποία έγινε
αποδεκτή με την 105204/2793/31−07−2002 απόφαση του
Υπ. Γεωργίας η διαδικασία αποκατάστασης του δασικού
οικοσυστήματος διακρίνεται σαφώς απ' τη διαδικασία
έγκυρης διαπίστωσης ότι η έκταση αποτελεί ή όχι δα−
σικό οικοσύστημα.
11) Το 4466/02−08−2012 έγγραφο Δ/νσης Δασών Ρε−
θύμνου με το οποίο επιδόθηκε η 17/2012 απόφαση
Δευτεροβαθμίου Επιτροπής επίλυσης δασικών αμφι−
σβητήσεων Εφετείου Κρήτης στους ενδιαφερομένους
Μανούσο Ιωάννου Μανουσογιωργάκη, κάτοικο Βρυσών
Αποκορώνου Χανίων, Μαριάνθη συζ. Παύλου Κριαρά,
κάτοικο Ηρακλείου οδός Δαμασκηνού 45, Κλεάνθη συζ.
Ιωσήφ Δασκαλάκη, κάτοικο Σαιτούρων Ρεθύμνου, Ευ−
λαμπία συζ. Ιωσήφ Αθητάκη, κάτοικο Πειραιώς οδός
Βούλγαρη 149, Γεωργία χα Ιωάννη Μανουσογιωργάκη,
κάτοικο Βρυσών Αποκορώνου Χανίων, αποφασίζουμε:
Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του
δασικού της χαρακτήρα, τον αποκλεισμό της διάθεσης
της για άλλη χρήση ή προορισμό, και την αποκατάσταση
με φυσική αναγέννηση της δασικής βλάστησης που κά−
λυπτε την επιφάνεια της πριν την παράνομη εκχέρσωση,
την έκταση στη τοποθεσία «Αγάδικη Χαλέπα» Δημοτικής
Ενότητας Μαρουλά περιφέρειας του Δήμου Ρεθύμνου,
υπαγόμενη στη κατηγορία του άρθρου 3 παραγρ. 2
Νόμου 998/1979, εμβαδού 21.139,55 τ. μ., της οποίας η
μορφή αλλοιώθηκε με καταστροφή των επ’ αυτής φυ−
ομένων δασικών ατόμων από ρείκια και ασπαλάθους
σύμφωνα με τη 1945/30−04−2008 πράξη χαρακτηρισμού
της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου και πριν την έκδοση αυτής.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

Η έκταση προσδιορίζεται υπό στοιχεία Κ1, Κ2, Κ3, Κ4,
Κ5, Κ6, Κ7, Κ8, 67, Κ9, Κ10, Κ11, Κ12, Κ13, Κ14, Κ15, Κ1 στο
από Νοεμβρίου 2006 τοπογραφικό διάγραμμα του μη−
χανικού Δημητρίου Παπαδομανωλάκη κλιμ. 1/2500 και
το συνημμένο αυτού απόσπασμα φύλλου χάρτου Γ.Υ.Σ.
με κ. α. 9513 5 κλιμ. 1/5000, συνημμένα της παρούσας
απόφασης, θεωρημένα αρμοδίως, με γεωγραφικές συ−
ντεταγμένες κορυφών πολυγώνου σε σύστημα αναφο−
ράς ΕΓΣΑ ΄87, όπως ο κάτωθι Πίνακας:

67

549720.30

3910895.04

Κ9

549658.97

3910901.18

Κ10

549641.27

3910901.02

Κ11

549648.88

3910939.71

Κ12

549625.71

3910930.28

Κ13

549607.87

3910936.80

ΣΗΜΕΙΟ

Χ

Ψ

Κ14

549619.81

3910970.23

K1

549605.14

3911016.92

Κ15

549597.39

3910976.99

Κ2

549599.17

3911045.40

Κ1

549605.14

3911016.92

Κ3

549642.25

3911059.31

Κ4

549629.76

3911141.93

Κ5

549639.73

3911147.99

Κ6

549654.36

3911152.18

Κ7

549680.04

3911156.69

Κ8

549702.20

3911091.15

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Ρέθυμνο, 30 Νοεμβρίου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής Δασών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

Αριθ. 6909
(3)
Κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας μετά από παράνομη
επέμβαση, σε εφαρμογή άρθρου 38 Νόμου 998/1979
όπως ισχύει, στη θέση «Αγάδικη Χαλέπα» Μαρου−
λά Δήμου Ρεθύμνου, εκτός του οικισμού, εμβαδού
28.900,01 τ. μ.
Ο ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤEΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜEΝΗΣ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΚΡHΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 24 παραγράφου 1 και 117
παραγράφου 3 του Συντάγματος της Χώρας.
2) Τις διατάξεις του Νόμου 998/1979 «Περί προστασίας
των Δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της
Χώρας» (ΦΕΚ 289/1979/τ.Α) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα, ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 38
παραγραφ. 1 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
41 παραγράφου 1 του Νόμου αυτού.
3) Τις διατάξεις του Νόμου 3208/2003 «Περί προστα−
σίας των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση Δασολο−
γίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί Δασών και
δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
303/τ Α/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
και ειδικότερα του άρθρου 1 παραγράφου 15 του Νόμου
αυτού.
4) Τις 838/2002 και 202/2005 αποφάσεις του ΣτΕ και
την 204262/4545/23−11−2010 εγκύκλια διαταγή του ΥΠΕ−
ΚΑ.
5) Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 της παραγραφ.
1 Ν. 3852/2010 για σύσταση νέων Αποκεντρωμένων Διοι−
κήσεων του Κράτους που ασκούν αρμοδιότητες για τα
Δάση, τις διατάξεις του Ν.Δ. 136/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» και την σε εφαρ−
μογή αυτών 115421/245/07−02−2011 εγκ. διαταγή ΥΠΕΚΑ.
6) Την αριθμ. 373/27−1−2011/ΦΕΚ Β 459 απόφαση του
κου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντο−
λή του κου Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων εγγράφων
και άλλων Πράξεων στους Γενικούς Διευθυντές, τους
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημά−
των και Γραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης»
7) Τις εγκυκλίους διαταγές του Υπουργ. Αγροτικής
ανάπτυξης και Τροφίμων (Γεωργίας): α) 160417/1180/08−
07−1980
β) 182447/3049/24−09−1980 και γ) 141823/24−02−1983,
σχετικών με την κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων
βάσει των δ/γών αυτών, η κήρυξη μιας έκτασης ως
αναδασωτέας μετά από παράνομη επέμβαση είναι υπο−
χρεωτική και γίνεται για λόγους προστασίας της.
8) Την υπ’ αριθμ. 5258/09−09−2004 πράξη χαρακτη−
ρισμού της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου στην οποία ελή−
φθησαν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα που αφορούν
την επίδικη έκταση, με αναφορά στη μορφολογία του
εδάφους, το είδος, τη σύνθεση, το ποσοστό της βλά−
στησης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, και τις
επελθούσες αλλοιώσεις στη βλαστητική μορφή της.
9) Το γεγονός ότι η φυσική βλάστηση της επίδικης
έκτασης αποτελούμενη από δασικά άτομα από ρείκια,
και από χορτολιβαδικά φυτά από αστιβίδες και αχι−
νοπόδια, καταστράφηκε με παράνομη εκχέρσωση της
έκτασης και με αφαίρεση της φυσικής βλάστησης που

κάλυπτε την επιφάνεια της, με εναπομείναντα μετά την
επέμβαση ίχνη φυτικών υπολειμμάτων από ρείκια, και
στη συνέχεια τη σπορά της έκτασης με αγροστώδη
φυτά, πριν την 5258/09−09−2004 πράξη χαρακτηρισμού
της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου, και σύμφωνα με
αυτή, ωστόσο η επίδικη έκταση, η οποία σύμφωνα με
τη πράξη χαρακτηρισμού εμφανίζεται τα έτη 1945 και
1960 με δασική μορφή, δεν έχει αποβάλλει για τον λόγο
αυτό τον δασικό χαρακτήρα που είχε στο παρελθόν,
ο οποίος εξακολουθεί και παραμένει ως τέτοιος, ανε−
ξάρτητα απ' την οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή
της μορφής της.
10) Την αριθμ. 15/2012 απόφαση της Δευτεροβαθμίου
Επιτροπής επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων Εφετείου
Κρήτης δυνάμει της οποίας επικυρώθηκε κατά το ένα
μέρος η 13/2005 απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτρο−
πής επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων Νομού Ρεθύμνου
και κατά το άλλο μέρος κρίθηκε ότι επειδή η επίδικη
έκταση είχε δασική μορφή τα έτη 1945, 1960 και μέχρι
το πρόσφατο παρελθόν την οποία απώλεσε στη συνέ−
χεια, δεν δύναται εξ αυτού του λόγου ν' αποφανθεί για
τον δασικό ή μη δασικό χαρακτήρα της, και οφείλει ν'
απόσχει απ' το χαρακτηρισμό κατ' άρθρο 14 του Νόμου
998/1979, αφού συντρέχουν οι προϋποθέσεις κήρυξης
της έκτασης ως αναδασωτέας (838/2002 απόφαση ΣτΕ),
καθόσον δυνάμει της 838/2002 απόφασης ΣτΕ που έγι−
νε αποδεκτή με την 105204/2793/31−07−2002 απόφαση
Υπουργ. Γεωργίας η διαδικασία αποκατάστασης του
δασικού οικοσυστήματος διακρίνεται σαφώς απ' τη δι−
αδικασία έγκυρης διαπίστωσης ότι η έκταση αποτελεί
ή όχι δασικό οικοσύστημα.
11) Το υπ’ αριθμ. 4160/02−08−2012 έγγραφο μας με το
οποίο κοινοποιήθηκε στον Νικόλαο Εμμανουήλ Παπαδό−
σηφο η με αριθμό 15/2012 απόφαση της Δευτεροβαθμίου
Επιτροπής επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων Εφετείου
Κρήτης, αποφασίζουμε:
Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του
δασικού της χαρακτήρα, τον αποκλεισμό της διάθεσης
της για άλλη χρήση ή προορισμό, και την αποκατά−
σταση με φυσική αναγέννηση της δασικής βλάστησης
που κάλυπτε την επιφάνεια της πριν από την παράνο−
μη εκχέρσωση, την έκταση στη τοποθεσία «Αγάδικη
Χαλέπα» Δημοτικής Ενότητας Μαρουλά περιφέρειας
Δήμου Ρεθύμνου, κατηγορίας του άρθρου 3 παραγρ. 2
του Νόμου 998/1979, εμβαδού 28.900,01 τ. μ., της οποίας
η μορφή αλλοιώθηκε με καταστροφή και απομάκρυνση
των επ' αυτής φυομένων δασικών ατόμων από ρείκια, με
εμφανή τα εναπομείναντα ίχνη των φυτικών υπολειμ−
μάτων μετά την παράνομη επέμβαση, πριν την έκδοση
της υπ’ αρ. 5258/09−09−2004 πράξης χαρακτηρισμού, και
σύμφωνα με αυτή.
Η έκταση αυτή προσδιορίζεται με στοιχεία 2, α, β, γ,
δ, ε, ζ, η, θ, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 στο από Νοεμβρίου 2003
τοπογραφικό διάγραμμα κλιμ. 1/1000 του μηχανικού
Δημητρίου Παπαδομανωλάκη και το συνημμένο αυτού
απόσπασμα φύλλου χάρτου ΓΥΣ κλιμ. 1/5000 με κ. α.
9513 5, συνημμένα της παρούσας απόφασης μας, που
θεωρημένα αρμοδίως αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της, και με τις γεωγραφικές συντεταγμένες κορυφών
πολυγώνου σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87, όπως ο
κάτωθι Πίνακας:
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ΣΗΜΕΙΟ

Χ

Ψ

7

549840.45

3910480.36

2

549726.01

3910567.03

6

549847.99

3910594.38

α

549718.22

3910562.28

5

549823.05

3910638.23

β

549722.20

3910531.69

4

549812.45

3910626.22

γ

549724.52

3910516.79

3

549784.82

3910602.95

δ

549728.29

3910502.08

2

549726.01

3910567.03

ε

549727.81

3910449.99

ζ

549737.83

3910413.35

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως

η

549764.09

3910345.72

Ρέθυμνο, 30 Νοεμβρίου 2012

θ

549770.38

3910330.65

9

549776.68

3910331.49

8

549841.93

3910340.41

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής Δασών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ
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