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: 25510 38450
: d  d  as  -  evr  @  damt  .  gov  .  gr  

ΘΕΜΑ: Κήρυξη ως αναδασωτέας, εποικιστικής έκτασης δασικού χαρακτήρα εμβαδού 7.014,19 τ.μ., η οποία καταστράφηκε

λόγω  πυρκαγιάς  που  εκδηλώθηκε  στη  δασική θέση “Κοτρωνιά”  πλησίον  Τοπικής  Κοινότητας  Δαδιάς,  του  Δήμου

Σουφλίου Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το «Σύνταγμα της Ελλάδας» άρθρο 117 παρ. 3 (ΦΕΚ 120 Α/27-06-2008).

2. Το ν. 998/79 (Α΄289) «Περί προστασίας δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289 Α/

29-12-1979) και ειδικότερα το άρθρο 38 παρ. 1 και το άρθρο 41.

3. Το ν. 998/79 άρθρο 70 παρ. 3, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2040/1992 «Ρυθμίσεις

θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

70 Α/23-04-1992) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 1 του ν. 3208/2003 «Προστασία των

δασικών οικοσυστημάτων,  κατάρτιση  δασολογίου,  ρύθμιση  εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί  δασών και

δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303 Α/24-12-2003).

4. Το  ν.  3852/2010  "Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα

Καλλικράτης" και κυρίως τα άρθρα 6 και 280 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010).

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

6. Το ν. 4061/2012 «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων –

Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66Α/22-03-2012)

7. Τις  διατάξεις του άρθρου 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-

Καταπολέμηση  Γραφειοκρατίας  και  Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση.  Αποκατάσταση  αδικιών  και  άλλες

διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
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8. Τις διατάξεις του Π.Δ.  142/2010 (ΦΕΚ 235 Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Μακεδονίας-Θράκης».

9. Την  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  της  13-08-2021  (ΦΕΚ  143Α΄/2021)  “Έκτακτα  μέτρα  για  την

αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη

των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις”. 

10. Τις  με  αριθ.  Πρωτ.  160417/1180/8-7-80,  182447/3049/24-9-80  και  154659/24-05-1982  διαταγές  του

Υπουργείου Γεωργίας.

11. Τις υπ’ αριθμ. 68376/12-09-2013, 81156/30-10-2013, 58255/04-09-2017 και 21638/11-04-2018 εντολές της

Γενικής Δ/νσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

12. Τα υπ' αριθμ. Γ39682/28-04-2015 & Γ8789/06-02-2017 έγγραφα του Εθνικού Τυπογραφείου.

13. Την υπ΄αριθμ. 14138/15-05-2017 (ΦΕΚ 250/τ. ΥΟΔΔ/26-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί

διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

14. Την με αριθμ. πρωτ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971 Β/07-06-2017) “Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε

οργανικές  μονάδες  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης  και  παροχή  εξουσιοδότησης

υπογραφής  πράξεων  και  εγγράφων  ¨Με  εντολή  Συντονιστή¨  στους  προϊσταμένους  των  οργανικών

μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».

15. Την υπ΄αριθμ. 2601/12-02-2021 (Ορθή Επανάληψη 18-02-2021) (ΑΔΑ: 6ΖΡ0ΟΡ1Υ-0Β4) απόφαση του Δ/ντή

Δασών  Ν.  Έβρου  “Ανάρτηση  Δασικού  Χάρτη  των  Τοπικών  και  Δημοτικών  Κοινοτήτων  των  Δήμων

Αλεξανδρούπολης,  Σουφλίου,  Διδυμοτείχου,  Ορεστιάδας  και  Σαμοθράκης  της  Περιφερειακής  Ενότητας

Έβρου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του”, όπως αυτή τροποποιήθηκε

με την υπ΄αριθμ. 102745/08-06-2021 (ΑΔΑ: 69ΙΖΟΡ1Υ-ΠΣ0) απόφασή του.

16. Την υπ΄αριθμ. 202533/10-09-2021 εισήγηση του Δασαρχείου Σουφλίου, με την επισυναπτόμενη σ’ αυτήν

έκθεση  αυτοψίας  Δασοπόνου  της  υπηρεσίας,  όπου  προτείνεται  η  κήρυξη  ως  αναδασωτέας,  της

αναφερόμενης στο θέμα εκτάσεως.

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε

Κηρύσσουμε  ως  αναδασωτέα  την  Έκταση  Α  εμβαδού  «Εφτά  χιλιάδων  Δεκατεσσάρων  τετραγωνικών

μέτρων και  Δεκαεννέα εκατοστών  του τετραγωνικού μέτρου» (7.014,19  τ.μ.),  που βρίσκεται  στη  δασική  θέση

“Κοτρωνιά” πλησίον Τοπικής Κοινότητας Δαδιάς, του Δήμου Σουφλίου Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, η οποία

καταστράφηκε λόγω πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε στην περιοχή, στις 1 Αυγούστου 2021.

Η ανωτέρω έκταση εμβαδού 7.014,19 τ.μ., που προσδιορίζεται από τα στοιχεία (1,2,…,11,1), όπως αυτή

απεικονίζεται στο προσαρτημένο στην παρούσα απόφαση, εξαρτημένο από το Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο της

Χώρας,  τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 σε προβολικό σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87,  ανήκει στις

δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.  998/79, όπως ισχύει σήμερα. 

Η  έκταση  Α  εμβαδού  7.014,19  τ.μ.,  σύμφωνα  με  τον  αναρτημένο  δασικό  χάρτη  της  Περιφερειακής

Ενότητας Έβρου, ο οποίος έχει προσωρινή ισχύ και ο οποίος αναρτήθηκε με την υπό στοιχείο (15) σχετική Απόφαση

του Δ/ντή Δασών Ν. Έβρου, φέρει το χαρακτηρισμό ΔΔ με επιπλέον πληροφορία 1 (δάση και δασικές εκτάσεις στις

Α/Φ παλαιότερης λήψης ή προϋφιστάμενα στοιχεία/δάση και δασικές εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης & στις

αυτοψίες) και ΑΔ με επιπλέον πληροφορία 1  (άλλης μορφής/κάλυψης εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης-δάση και
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δασικές εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης & στις αυτοψίες), συνεπώς σύμφωνα με τη φωτοερμηνεία παλαιότερων και

πρόσφατων αεροφωτογραφιών αποτελεί έκταση δασικού χαρακτήρα. 

Η ως άνω περιγραφόμενη έκταση ανήκει στον κτηματολογικό πίνακα αγροκτήματος Κοτρωνιάς, Αρχικής

Διανομής έτους 1955.

Η  εν  λόγω  έκταση  βρίσκεται  στο  δημόσιο  δασικό  σύμπλεγμα  Δαδιάς  –  Δερείου  –  Αισύμης και

συμπεριλαμβάνεται στις προστατευόμενες περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου  Natura 2000,  εντός της

ΖΕΠ με κωδικό GR1110010 “Ορεινός Έβρος Κοιλάδα Δερείου” .

Η  κήρυξη  της  εν  λόγω  εκτάσεως  ως  αναδασωτέας,  ενεργείται  βάση  του  άρθρου  117  παρ.  3  του

Συντάγματος της χώρας και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 38 και του άρθρου 41 του ν. 998/79,

όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

Η ως άνω περιγραφόμενη έκταση συνορεύει με:

            Έκταση Α

Βόρεια        : Δασικού Χαρακτήρα εκτάσεις 

Νότια          : Δασικού χαρακτήρα εκτάσεις  

Ανατολικά  : Δασικού χαρακτήρα εκτάσεις

Δυτικά        : Οικισμός Κοτρωνιάς 

Σκοπός  της  κήρυξης  της  ανωτέρω  εκτάσεως  ως  αναδασωτέας,  είναι  η  διατήρηση  του  δασικού  της

χαρακτήρα, ο αποκλεισμός της διάθεσή της για κάθε άλλη χρήση και η αποκατάσταση της δασικής βλάστησης, με

φυσική  ή  τεχνητή  αναδάσωση,  η  οποία  πριν  την  καταστροφή  της  από   πυρκαγιά,  καλύπτονταν  από  δασική

βλάστηση  τραχείας  πεύκης  και  δρυός  με  διάσπαρτα  άτομα  φράξου,  γαύρου,  κρανιάς,  άρκευθου,  ρεικιού,

σφενδάμου, μουριάς και κερασιάς.

Κατά της παρούσας Απόφασης επιτρέπεται υποβολή αίτησης ακύρωσης στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο

Θεσσαλονίκης (άρθρο 47 ν. 3900/2010, ΦΕΚ 213 Α/2010) εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, αρχομένη από την

επομένη της δημοσίευσής της (άρθρο 46 Π.Δ. 18/89).

Επίσης, κατά της παρούσας Απόφασης επιτρέπεται υποβολή αίτησης ανάκλησης ή τροποποίησης προς τον

οικείο  Συντονιστή της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης,  από οποιονδήποτε  έχει  έννομο συμφέρον,  σύμφωνα με  τις

διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4280/2014 και της παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 998/79.

Με την απόφασή μας αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Συντονιστής

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

Δρ. Ιωάννης Κ. Σάββας
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