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ΘΕΜΑ:  Ζγκριςθ επζμβαςθσ επί δθμόςιασ δαςικοφ χαρακτιρα ζκταςθσ για το ζργο «Εκςκαφι για ανεφρεςθ κθςαυροφ» 
ςτθν περιοχι Γυαλιά, Σ.Κ. Πετρωτϊν, Διμου Ορεςτιάδασ, ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Ζβρου (ΘΗΑΤΡΟΙ ΔΙΔ) 

 
ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 57 του Ν. 998/1979 "Περί προςταςίασ των δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων εν 
γζνει τησ χϊρασ" (ΦΕΚ 289 Α/29-12-1979), όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 36 του Ν. 4280/2014 
"Περιβαλλοντική αναβάθμιςη και ιδιωτική πολεοδόμηςη - Βιϊςιμη ανάπτυξη οικιςμϊν. Ρυθμίςεισ δαςικήσ 
νομοθεςίασ και άλλεσ διατάξεισ" (ΦΕΚ 159 Α/8-8-2014), όπωσ ιςχφει ςιμερα 

2. Σο Ν. 3852/2010 "Νζα αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ – Πρόγραμμα 
Καλλικράτησ" (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) 

3. Σο Π.Δ. 142/27-12-2010 "Οργανιςμόσ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Μακεδονίασ Θράκησ" (ΦΕΚ 235 Α/27-12-2010) 

4. Σο Ν. 3861/2010 "Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων των κυβερνητικϊν, 
διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια'' και άλλεσ διατάξεισ" (ΦΕΚ 112 
Α/13-7-2010) 

5. Σθν με Α.Π. 14138/15-05-2017 (με ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ ) Απόφαςθ του Τπουργείου Εςωτερικϊν "Διοριςμόσ του 
Ιωάννη άββα του Κωνςταντίνου ωσ υντονιςτή τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Μακεδονίασ - Θράκησ" (ΦΕΚ 
250/Τ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017) 

6. Σθν με Α.Π. 35748/30-5-2017 (άρκρο 22, παρ. 20) Απόφαςθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ Θράκθσ 
"Ανάθεςη άςκηςησ αρμοδιοτήτων ςε οργανικζσ μονάδεσ τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Μακεδονίασ - Θράκησ και 
παροχή εξουςιοδότηςησ υπογραφήσ πράξεων και εγγράφων «Με εντολή υντονιςτή» ςτουσ προϊςταμζνουσ των 
οργανικϊν μονάδων τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Μακεδονίασ - Θράκησ" (ΦΕΚ 1971 Β/7-6-2017)  

7. Σθν με Α.Π. 83361/18-5-2021 (Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ Θράκθσ / Διεφκυνςθ Οικονομικοφ / Σμιμα 
Διοικθτικοφ Οικονομικοφ Ν. Ζβρου) Απόφαςθ "Χορήγηςη άδειασ ανεφρεςησ κρυμμζνου θηςαυροφ και ςυγκρότηςη 
επιτροπήσ παρακολοφθηςησ και εποπτείασ των ερευνϊν" (με ΑΔΑ: ΨΩ0ΘΡΟΡ1Τ-Β3Θ) 

8. Σο γεγονόσ ότι οι εργαςίεσ για ανεφρεςθ κθςαυροφ δεν χριηουν περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ 

9. Σθν από 1-7-2021 αίτθςθ -προσ το Δαςαρχείο Διδυμοτείχου- του ΠΟΛΤΧΡΟΝΗ ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ και λοιπϊν περί 
ζγκριςθσ επζμβαςθσ με ςκοπό τθν ανεφρεςθ κθςαυροφ 

10. Σο με Α.Π. 133329/7-7-2021 ζγγραφο του Δαςαρχείου Διδυμοτείχου -με το οποίο ειςθγείται τθν ζκδοςθ Απόφαςθσ 
ζγκριςθσ επζμβαςθσ 

11. Σο με Α.Π. 174220/16-8-2021 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Δαςϊν Ζβρου -με το οποίο ειςθγείται τθν ζκδοςθ Απόφαςθσ 
ζγκριςθσ επζμβαςθσ 
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Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε 
 
I. Εγκρίνουμε τθν επζμβαςθ επί τθσ δαςικοφ χαρακτιρα ζκταςθσ, εμβαδοφ 10 τ.μ., ςτθν περιοχι Γυαλιά, Σ.Κ. Πετρωτϊν, 

Διμου Ορεςτιάδασ, ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Ζβρου με ςκοπό τθν εκςκαφι και ανεφρεςθ κθςαυροφ. 
II. Η επζμβαςθ κα διενεργθκεί αποκλειςτικά, εντόσ των ορίων τθσ δθμόςιασ δαςικοφ χαρακτιρα ζκταςθσ εμβαδοφ 10 τ.μ. 

Η ζκταςθ (ςφμφωνα με το από Ιοφλιο 2021 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακασ 1: 200, που υπογράφει ψηφιακά ο 
Δημήτριοσ Λάμπογλου, Σοπογράφοσ Μηχανικόσ ΣΕ) περικλείεται από το πολφγωνο με τισ παρακάτω κορυφζσ -και 
ςυντεταγμζνεσ αντίςτοιχα- ςε προβολικό ςφςτθμα αναφοράσ ΕΓΑ ϋ87: 

 

Α/Α Χ Τ 

Α 673180,661 4612271,870 

Β 673180,665 4612268,329 

Γ 673183,489 4612268,333 

Δ 673183,485 4612271874 

 
III. Η παροφςα Απόφαςθ εκδίδεται με τουσ παρακάτω όρουσ και προχποκζςεισ: 

1. Η ζγκριςθ επζμβαςθσ χορθγείται υπζρ των δικαιοφχων Πολυχρόνθ Ακαναςιάδθ, τζργιο Κοφτλα, Ευγενία 
Ακαναςιάδου, Γεωργία Ακαναςιάδου,  Ειρινθ Ακαναςιάδου  και Ακανάςιο Σονίδθ, και ιςχφει αυςτθρά γι’ αυτοφσ.  
Συχόν αλλαγι των  δικαιοφχων, κα πραγματοποιθκεί µε αντίςτοιχθ τροποποίθςθ τθσ Απόφαςθσ.  

2. Η πρόςβαςθ ςτο χϊρο ζρευνασ κα γίνεται μόνο από το υφιςτάμενο οδικό δίκτυο. 

3. Οι κζςεισ επζµβαςθσ ςτισ εκτάςεισ που προςτατεφονται από τισ διατάξεισ τθσ δαςικισ νομοκεςίασ είναι 
ςυγκεκριμζνεσ και αυςτθρά προςδιοριςμζνεσ ςτο ζδαφοσ -διά του πρωτοκόλλου εγκατάςταςθσ που κα ςυνταχκεί- 
και απαγορεφεται οποιαδιποτε επζµβαςθ πζραν αυτϊν.  
Η εγκατάςταςθ των δικαιοφχων ςτθν ζκταςθ κα πραγματοποιθκεί µε πρωτόκολλο εγκατάςταςθσ, το οποίο κα 
ςυντάξει το Δαςαρχείο Διδυμοτείχου.  
Πριν τθ ςφνταξθ του πρωτοκόλλου εγκατάςταςθσ, ουδεµία επζµβαςθ κεωρείται επιτρεπτι. 

4. Η ζρευνα κα είναι χωρικά και χρονικά περιοριςμζνθ.  
Θα διαρκζςει μία (1) θμζρα και κα διενεργθκεί εντόσ τθσ ανωτζρω ζκταςθσ εμβαδοφ 10 τ.μ. 
Οι εκςκαφζσ κα γίνουν με χειρωνακτικά μζςα ι/και με ςκαπτικά μθχανιματα, χωρίσ χριςθ ιςχυρϊν εκρθκτικϊν 
υλϊν. 
Η κάκε εκςκαφι κα επιχωκεί αμζςωσ μετά τθν λιξθ τθσ ζρευνασ με τα προϊόντα τθσ εκςκαφισ, που κα 
ςυλλζγονται επιμελϊσ κατά τθν διάρκεια τθσ ζρευνασ. 

5. Κατά τθν διάρκεια των εργαςιών κα παρευρίςκεται εκπρόςωποσ του Δαςαρχείου Διδυμοτείχου. 

6. Η φκορά τθσ δαςικισ βλάςτθςθσ περιορίηεται ςτθν ελάχιςτθ δυνατι και τα δαςικά προϊόντα που τυχόν παραχκοφν 
κα διακινθκοφν και διατεκοφν ςφµφωνα µε τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ δαςικισ νομοκεςίασ, (όπου απαιτείται 
κα ςυνταχκεί πίνακασ υλοτομίασ). 

7. Οι εγκαταςτάςεισ κα είναι πρόχειρεσ, καταςκευαςμζνεσ κατά το δυνατόν µε τρόπο και υλικά που δε κίγουν και δεν 
προςβάλουν το οικείο φυςικό περιβάλλον και προςαρμοςμζνεσ ςτο τοπίο, ςτθν ταυτότθτα και ςτισ ςυνκικεσ 
(κοινωνικζσ και περιβαλλοντικζσ) τθσ περιοχισ. 

8. Οι δικαιοφχοι μεριµνοφν  για τθν ςυλλογι των προϊόντων εκςκαφισ, φζρουν τθν ευκφνθ για πικανι ηθµιά ςε 
τρίτουσ και αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ λιψθσ όλων των απαραίτθτων μζτρων αντιπυρικισ προςταςίασ τθσ 
περιβάλλουςασ δαςικισ βλάςτθςθσ.  

9. Σα τυχόν ακατάλλθλα προϊόντα εκςκαφισ αποτίκενται ςε κζςεισ που δεν προςτατεφονται από τισ διατάξεισ τθσ 
δαςικισ νομοκεςίασ. 

10. Απαγορεφεται θ μεταβολι ι επζκταςθ τθσ χριςθσ τθσ ζκταςθσ, πζραν του εγκεκριμζνου ςκοποφ.    

11. ε περίπτωςθ που δεν εκπλθρωκεί ι εκλείψει ι οποτεδιποτε ικελε μεταβλθκεί ο ςκοπόσ για τον οποίον δίδεται θ 
ζγκριςθ επζμβαςθσ και δεν τθρθκοφν οι προαναφερμζνοι όροι, θ ζγκριςθ επζμβαςθσ ανακαλείται και για τθν 
ζκταςθ εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ δαςικισ νομοκεςίασ. 

12. ε περίπτωςθ που ολοκλθρωκεί ι, για οποιονδιποτε λόγο, ςταματιςει θ ζρευνα οι δικαιοφχοι οφείλουν να 
απομακρφνουν τισ πρόχειρεσ εγκαταςτάςεισ που τυχόν τοποκετικθκαν εντόσ τθσ ζκταςθσ και να αποκαταςτιςουν 
το χϊρο τθσ επζµβαςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ δαςικισ υπθρεςίασ. 
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13. Η ζκταςθ επανζρχεται ςτο κακεςτϊσ που ίςχυε πριν από τθν αλλαγι τθσ χριςθσ τθσ. ε περίπτωςθ µθ 
ςυμμόρφωςθσ µε τα ανωτζρω, επιβάλλονται οι ποινζσ που ορίηονται ςτθν παράγραφο 12 του άρκρου 45 του Ν. 
998/1979, όπωσ ιςχφει. 

 
IV. Με τθν παροφςα Απόφαςθ δεν κίγονται εμπράγματα δικαιϊματα του δθμοςίου ι ιδιωτϊν επί τθσ ζκταςθσ. Σο 

Δθμόςιο δεν φζρει καμία ευκφνθ ςε περίπτωςθ εκνίκθςθσ δικαιωμάτων τρίτων επί τθσ ζκταςθσ. 
 

V. Η παροφςα απόφαςθ ιςχφει για ζνα (1) χρόνο από τθν θμερομθνία τθσ εγκατάςταςθσ τθσ δικαιοφχου ςτθν ζκταςθ 
και δεν υποκακιςτά αδειοδοτιςεισ ι εγκρίςεισ άλλων Τπθρεςιϊν που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία.  
 

VI. Ο ζλεγχοσ εφαρμογισ τθσ παροφςασ Απόφαςθσ ανατίκεται ςτο Δαςαρχείο Διδυμοτείχου. 
 

Εςωτερικι διανομι 
ΑΡΧΕΙΟ 
Φ. ΘΗΑΤΡΟΙ  ΔΑ ΔΙΔΤΜΟΣΕΚΧΟΤ 

Με εντολι υντονιςτι 
Ο Προϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

 
 

Δρ. Νικιτασ Φραγκιςκάκθσ 
Δαςολόγοσ 

 

            ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Κτθματικι Τπθρεςία Ζβρου 
Αγίου Δθμθτρίου 2, 68131  Αλεξανδροφπολθ  
e-mail: ky-evrou@gspp.gr 
 
με την παράκληςη να ενημερωθούν οι δικαιούχοι 
 

2. Διεφκυνςθ Δαςϊν Ζβρου 
Ελ. Βενιηζλου 5, 681 32 Αλεξανδροφπολθ  
 

3. Δαςαρχείο Διδυμοτείχου 
Αδριανουπόλεωσ 1, 683 00 Διδυμότειχο 
 

4.  ΑΔΜΘ/Διεφκυνςθ Οικονομικοφ / Σμιμα Διοικθτικοφ Οικονομικοφ Ν. Ζβρου  
Λ. Δθμοκρατίασ 338 Β, 681 321 Αλεξανδροφπολθ 
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