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ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ Ν. 998/79)

ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 10 και 14 του νόμου 998/79 «περί προστασίας των δασών και των
δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας όπως ισχύουν».
2. Τις διατάξεις του Ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη
ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
3. Την αριθ. οικ.115198/5598/6-10-2014 (ΦΕΚ 2640/Β/6-10-2014) ΚΥΑ περί ίδρυσης και λειτουργίας
ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων των πράξεων χαρακτηρισμού σύμφωνα με
το άρθρο 14 του Ν.998/4979, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 4280/2014.
4. Την με αριθμό 118790/7487/31-12-2014 (ΦΕΚ 3632Β΄/31-12-2014) απόφαση αναπληρωτή Υπ.Π.Ε.Κ.Α
«περί καθορισμού ενιαίων εντύπων κ.λπ»
5. Τις με αριθμό 159140/1077/12-3-1980, 87234/7539/3-9-1997, 110789/1293/2-9-2014 ερμηνευτικές
εγκυκλίους εφαρμογής του Ν.998/1979, σχετικά με τους χαρακτηρισμούς εκτάσεων και το Π.Δ.32/2016
«Ορισμός επιστημονικών κριτηρίων ….κ.λπ» (ΦΕΚ 46Α )
6. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκ. Διοίκησης – Προγ.
Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87Α ).
7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων κλπ-Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες δ/ξεις» (ΦΕΚ 112Α ).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας− Στερεάς
Ελλάδας.
9. Το γεγονός ότι στην περιφέρεια της Τ.Κ Μεσοχώρας για το χαρακτηρισμό της έκτασης ως δασικής ή μη,
εξακολουθεί να έχει εφαρμογή η διαδικασία του άρθρου 14 του Ν.998/79 επειδή δεν έχουν αναρτηθεί
μέχρι σήμερα οι δασικοί χάρτες σύμφωνα με την παρ.18 του άρθρου 28 του Ν.2664/1998 (ΦΕΚ 275Α )
10. Τις με ημερομηνία 27/1/2017 και 8/2/2017υποβληθείσες αιτήσεις της ΔΕΗ Α.Ε. για το χαρακτηρισμό
έκτασης συνολικού εμβαδού 2.386.136,77.τμ. η οποία κείται σε θέση της Τοπικής Κοινότητας
Μεσοχώρας,
Δήμου Πύλης , Π.Ε Τρικάλων και απεικονίζεται με κόκκινο περίγραμμα και
γραμμοσκίαση στο από Φεβρουαρίου 2017 τοπογραφικό δ/μα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες
στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87 ( ξεχωριστό τεύχος) και τα δια αυτής
υποβληθέντα στοιχεία
11. Το γεγονός ότι από την πιο πάνω έκταση εξαιρούντα οι επιφάνειες του οικισμού Μεσοχώρας εμβαδού
586.317,00 τ.μ. , οι υφιστάμενοι δρόμοι εμβαδού 19.621,21 τ.μ. και η επιφάνεια που καταλαμβάνεται
από ποτάμι και ρέμματα εμβαδού 186.090,46 τ.μ.(συνολο 792.028,67 τ.μ.)
12. Την αριθμ. ΔΥ/8-3-2017. εισήγηση της Δασολόγου της Υπηρεσίας μας Μαρίας Παρδάλη .τεκμηριωμένη
με φωτ/νεία α/φ ετών λήψης 1945 (αρ.ζεύγους 186 40-41-42-43 (9094 1-1) και 186 116-117
(9094 2-2)) καθώς και τους ορθοφωτοχάρτες έτους λήψης 2007-2009 της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (ελεύθερη
θέαση)

X α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο υ μ ε
μόνο την έκταση εμβαδού συνολικού εμβαδού 1.594.108,10 τ.μ, (μετά την εξαίρεση των επιφανειών του πιο πάνω
εδαφίου 11), που κείται σε θέση Τ.Κ. Μεσοχώρας, Δήμου Πύλης, ΠΕ Τρικάλων και απεικονίζεται σε 23 πολύγωνα
που προσδιορίζονται αριθμητικά (από 1 έως 23) , στο από Φεβρουαρίου 2017 τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας
1:10.000, το οποίο συντάχθηκε από τον Τομέα Τοπ/σεων Απαλ/σεων, Μελετών Οδοποιίας & Ιδιοκτησίας (Δ/νση
Υδροηλεκτρικής Παραγωγής -ΔΕΗ) , με συντεταγμένες κορυφών,βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα
Αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87 (σε ξεχωριστό τεύχος) , το οποίο θεωρημένο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης ως εξής:
1. υποτμήματα: Α(τμήματος 1) εμβαδού 47.855,0132 τ.μ. , Β & Γ (τμήματος 2) εμβαδού 136.990,8561 τ.μ. και
70.686,6242 τ.μ. αντίστοιχα , Δ & Ε (τμήματος 5 ) εμβαδού 42.907,8272 τ.μ. και 15.041,7092 τ.μ. αντίστοιχα , Ζ
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(τμήματος 6) εμβαδού 29.714,7924 τ.μ. ,Η (τμήματος 10) εμβαδού 3.024,2284 τ.μ. , Θ (τμήματος 16) εμβαδού
4.177,7268 τ.μ. , Ι&Κ (τμήματος 17) εμβαδού 4.184,3683 τ.μ. & 559,9282 τ.μ. αντίστοιχα (Τα πιο πάνω υποτμήματα
απεικονίζονται με διαγράμμιση στο ίδιο ως άνω τοπογραφικό δ/μα και καθορίζονται με τα αντίστοιχα γράμματα και οι
συντεταγμένες κορυφών τους , εμφανίζονται σε ξεχωριστό τεύχος)καθώς και το τμήμα 3 εμβαδού 21.686,95 τ.μ. (συνολικό

εμβαδό 376.830,024 τ.μ.) μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 (α) του
άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
2. τα υποτμήματα: Χ1 εμβαδού 876,5959 τ.μ. & Χ2 εμβαδού 2.996,2618 τ.μ (συνολικά 3.872,8577 τ.μ. )
χορτολιβαδική έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 5 (α) του άρθρου 3 του Ν. 998/79,όπως αυτή
αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 32 του Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159Α), υπαγόμενη στις περί αυτών διατάξεις της
δασικής νομοθεσίας, εφόσον δεν έχει αναγνωριστεί ως ιδιωτική με έναν από τους τρόπους του άρθρου 10 του
Ν.3208/2003 όπως ισχύει ( απεικονίζονται στο ίδιο ως άνω σχεδιάγραμμα και με συντεταγμένες κορυφών σε ξεχωριστό τεύχος )
3. Η λοιπή έκταση συνολικού εμβαδού 1.213.405,2183 τ.μ. (μετά την εξαίρεση των ως άνω υποτμήματων
(Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,) και συγκεκριμένα τα υπολειπόμενα των τμημάτων : (1) εμβαδού 75.310,3568 τ.μ. , (2)
εμβαδού 210.117,7297 , τμήμα (5) εμβαδού 199.120,3459, τμήμα (6) εμβαδού 63.193,6976 τ.μ. ,τμήμα (10)
εμβαδού 207.253,3416 τ.μ.,τμήμα (16) εμβαδού 39.289,2532 τ.μ. ,τμήμα (17) εμβαδού 67.488,6935 τ.μ.
καθώς και τα τμήματα: 4 εμβαδού 15.128,14 τ.μ. , 7 εμβαδού 2.700,38 τ.μ. ,8 εμβαδού 3.800,83 τ.μ. ,9 εμβαδού
6.930,90 τ.μ. ,11 εμβαδού 4.869,15 τ.μ. ,12 εμβαδού 3.025,18 τ.μ. ,13 εμβαδού 247.934,66 τ.μ. ,14 εμβαδού 694,42 τ.μ.,
15 εμβαδού 1.646,11 τ.μ.,18 εμβαδού 8.638,44 τ.μ. , 19 εμβαδού 1.387,97 τ.μ., 20 εμβαδού 16.492,94 τ.μ.,
21 εμβαδού 3.527,29 τ.μ. , 22 εμβαδού 5.586 ,75 τ.μ. και 23 εμβαδού 29.268,64 τ.μ.
ως δάσος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει, υπαγόμενη στις δ/ξεις της δασικής νομοθεσίας,
εμπίπτουσα στην περίπτωση β,γ παρ. 1 και στην περίπτωση β , παρ.2 , του άρθρου 4 , Ν.998/79 , που μαζί με την
εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη
βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβαλλον (δασογενές)
Διότι
Τα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ του χαρακτηρισμού αυτού είναι η μορφή της έκτασης σήμερα, η μορφή που είχε το
έτος 1945 καθώς και στους ο/φ έτους λήψης 2007-2009 της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (ελεύθερη θέαση) , η μορφολογία
εδάφους, ο τρόπος διαχείρισης και τα υποβληθέντα με την αίτηση στοιχεία, τα οποία σύμφωνα με την σχετική
εισήγηση έχουν ως εξής:Συνορεύει σήμερα γύρωθεν επί το πλείστον με δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, ενώ η ευρύτερη
περιοχή είναι αγροτοδασική: Έκθεση: ποικίλη Κλίση:
5-85%Υψόμετρο:
670-800 μέτρα περίπου.
Πέτρωμα:ασβεστόλιθοι-ψαμμιτικοί σχιστόλιθοι Έδαφος: βαθύ-μετρίως βαθύ .
Σημερινή μορφή α)Τα υποτμήματα: Α, Β , Γ ,Δ , Ε, Ζ ,Η , Θ , Ι,Κ, καθώς και το τμήμα 3 είναι μη δασικού χαρακτήρα
εκτάσεις , με βαθμίδες και κατά τόπους υπολείμματα παλιών λιθιών, ενώ φύονται σε αυτά καρποφόρα μεγάλης
ηλικίας (κερασιές, καρυδιές, κορομηλιές κ.α) Επίσης εντοπίζονται σε αυτά μεμονωμένα άτομα δρυός , γαύρου κ.α
μικρής ηλικίας που δεν προσδίδουν δασικό χαρακτήρα (ποσοστό δασοκάλυψης μικρότερο του 10%) β) τα υποτμήματα
Χ1 & Χ2 φέρουν κτίσματα γ) οι λοιπές εκτάσεις είναι μικτό δάσος αποτελούμενο από δασική βλάστηση δρυός,
γαύρου, όστριας , κέδρου, πλατανιών και πουρναριών με βαθμό συγκόμωσης μεγαλύτερο του 25% , ενώ κατά περιοχές
είναι σύμπυκνο (100%).Στο τμήμα 7 κυρίαρχο είδος είναι αγριες φουντουκιές και γαύρος με βαθμός συγκόμωσης 60%,
ενώ στο τμήμα 4 γαύρος ,δρυς μεγάλης ηλικίας και κέδρα με αντίστοιχο βαθμό συγκόμωσης 50%.
Η έκταση:Δεν έχει κηρυχθεί αναδασωτέα. Δε στάθηκε δυνατός ο εντοπισμός Π.Δ.Α. εντός των ορίων της υπό
χαρακτηρισμό έκτασης , δεδομένου ότι Π.Δ.Α που έχουν εκδοθεί στην περιοχή της Τ.Κ. Μεσοχώρας στο παρελθόν
συνοδεύονται μόνο από σκαριφήματα .Πρόκειται για έκταση που δεν εμπίπτει εντός των περιοχών του δικτύου
ΦΥΣΗ 2000,
 βρίσκεται εντός των ορίων του Δημοτικού δάσους Μεσοχώρας σύμφωνα με τον χάρτη κλίμακας 1:20.000 που
συνοδεύει την εγκεκριμένη διαχειριστική μελέτη για την διαχειριστική περίοδο 2006 -2010. Σύμφωνα με
την ίδια μελέτη (κεφ.ΙΙ.ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ) δασοσκεπής έκταση εμβαδού 1.650 στρεμ.
παραχωρήθηκε στην Κοινότητα Μεσοχώρας με την 4047/20-1-1933 απόφαση Υπ.Γεωργίας , ενώ με την
αριθμ. 1778/2-2-1959 απόφαση Νομάρχη Τρικάλων μεταβιβάσθηκε στην ίδια κοινότητα κυριότητα
απαλλοτριωθείσας υπέρ Σ.Α.Α.Κ. Μεσοχώρας (γεωτεμάχια 6 εμβαδού 246,850 στρεμ. και 21 εμβαδού
1.479,754 στρεμ.).Στα εν λόγω γεωτεμάχια εμπίπτουν τμήματα της προς χαρακτηρισμό έκτασης όπως
αναλύονται πιο κάτω.




Περιλαμβάνεται εντός των ορίων της διανομής Μεσοχώρας , έτους 1939 όπως κυρώθηκε με την Ε/15014/12-06-1953
απόφαση Υπ. Γεωργίας ( ΦΕΚ 152/11-07-1953 / Διάγραμμα 11-07-1953) .Πιο συγκεκριμένα τα τμήματα 1-23 εμπίπτουν
στα κάτωθι γεωτεμάχια , ενώ αναγράφεται και το είδος εδάφους που τους έχει αποδωθεί με τον αντίστοιχο κτηματολογικό
πίνακα (Κ.Π.) :

τμήμα 1 στα τεμάχια 60,86 , (Κ.Π. «αγρός» ). Τμήμα 2 στα τεμάχια 52 ( Κ.Π. ποτάμι), 60 & 61-82 & 84
(Κ.Π.αγροί ), 85 (Κ.Π. χερσολείβαδο). Τμήμα 3 στο τεμάχιο 60, τμήμα 4 τεμάχια 60 και 93 (Κ.Π.αγρός)
Τμήμα 5 στα τεμάχια 57 (Κ.Π. αγρός ), 59(Κ.Π.ρεύμα), 60, 94 (Κ.Π. χερσιλείβαδο),133 (Κ.Π.αγρός)
Τμήμα 6 στα τεμάχια 60,94 (ως άνω), τμήμα 7 τεμάχια 53 (Κ.Π.χερσολείβαδο ) και 57
(ως άνω). Τμήμα 8 στο τεμάχιο 6 (Κ.Π. χερσολείβαδο) , τμήμα 9 στα τεμάχια 21 (Κ.Π.χερσολείβαδο) και 52 (ως άνω)
Τμήμα 10 στα τεμάχια 21 (ως άνω), 51 (Κ.Π. αγρός) & 35 (Κ.Π. αγρός)
Τμήματα 11 & 12 στο τεμάχιο 21 (ως άνω ) . Τμήμα 13 στα τεμάχια 52,53,54,55,56,57,58 (Κ.Π. αγρός)
Τμήμα 14 στο τεμάχιο 52 (ως άνω) , τμήμα 15 στο τεμάχιο 52 , τμήμα 16 στα τεμάχια 52 & 53 (ως άνω ) και
στο 146 (Κ.Π. αγρός) . Τμήμα 17 στα τεμάχια 146,147,148,149, (Κ.Π. αγρός) και 53 (ως άνω)
Τμήματα 18 και 19 στα τεμάχια 52 και 53 αντίστοιχα (ως άνω).Τμήμα 20 στα τεμάχια 52 & 53 (ως άνω ) και 150 (Κ.Π.
αγρός).Τμήμα 21 στο τεμάχιο 150 (ως άνω) και τμήμα 22 στα τεμάχια 52 & 150 (ως άνω)
Τμήμα 23 στα τεμάχια 52,53,150 (ως άνω ) και στα τεμάχια 151 ,152 (Κ.Π. αγρός)
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Επίσης οι επιφάνειες 8, 9,11,12, και μέρος του τμήματος 10 εμπίπτουν εντός των ορίων του Δημοτικού
δάσους Δέσης σύμφωνα με τον χάρτη κλίμακας 1:20.000 που συνοδεύει την εγκεκριμένη διαχειριστική
μελέτη για την διαχειριστική περίοδο 2015 -2024.
 Η έκταση εντοπίσθηκε στις αεροφωτογραφίες έτους λήψης 1945
, εμπεριέχεται στο ζεύγος των
αεροφωτογραφιών με αριθμό 186 40-41-42-43 (9094 1-1) και 186 116-117 (9094 2-2) και εμφανίζεται ως
εξής:
Τα υποτμήματα Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεις , με εμφανή ίχνη καλλιέργειας , ενώ
διακρίνονται και βαθμίδες. Τα υποτμήματα Χ1 και Χ2 ως εκτάσεις που δε φέρουν δασική βλάστηση , χωρίς όμως ίχνη
καλλιέργειας , ενώ διακρίνεται φρυγανώδης βλάστηση (χορτολιβαδικές εκτάσεις)
Οι λοιπές εκτάσεις παρουσιάζονται ως δασικού χαρακτήρα κατά τόπους ασκεπής , με διάσπαρτα άτομα ξυλώδους
βλάστησης, θαμνώδους και δενδρώδους μορφής που κατά περιοχές παρουσιάζουν βαθμό συγκόμωσης μέχρι και 80%.
Τμήματα 3,7 και 19 εμφανίζονται ως μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεις , με ίχνη καλλιέργειας και ευκρινείς βαθμίδες .
Το τμήμα 4 ομοίως παρατηρείται ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση, με ίχνη καλλιέργειας, ενώ παρατηρείται μια
νότια ζώνη χωρίς ίχνη καλλιέργειας , αλλά με φρυγανώδη βλάστηση και μεμονωμένα άτομα θαμνώδους μορφής .
Επισημαίνουμε ότι στα δυτικά του τμήματος 1, βόρεια του τμήματος 2 , όπως επίσης και στα τμήματα
5,6,10,16,17,18,19,21,22,23 (εξαιρουμένων των υποτμημάτων Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η, Θ,Ι,Κ) παρατηρούνται εκτάσεις με ίχνη
καλλιέργειας , τα οποία όπως προκύπτει κατόπιν παρατήρησης των ορθοφωτοχαρτών έτους λήψης 2007-2009, (
ελεύθερη θέαση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε .) σε συνδυασμό με την αυτοψία δασώθηκαν μεταγενέστερα ενώ στα
τμήματα Χ1 & Χ2(Ο/Φ 2007-2009) παρατηρούνται κτίσματα. Επίσης στους ίδιους ορθοφωτοχάρτες, έτους λήψης
2007-2009, τα υπόλοιπα τμήματα παρουσιάζουν την ίδια μορφή με το προηγούμενο έτος παρατήρησης (1945)
Η παρούσα πράξη αφορά στο χαρακτήρα της έκτασης και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών
εμπραγμάτων δικαιωμάτων καθώς με αυτή δε θίγονται δικαιώματα του Δημοσίου ή ετέρων ιδιωτών. Με την
επιφύλαξη των περιπτώσεων α και β της παρ.8 του άρθρου 14 του Ν.998/79 όπως ισχύει, οι έννομες συνέπειες
αυτής επέρχονται με την τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας και κοινοποιήσεων , οι οποίες
πιστοποιούνται με την έκδοση από την Υπηρεσία μας σχετικού πιστοποιητικού περί του οριστικού και
αμετάκλητου χαρακτηρισμού της έκτασης της παρ.6 του άρθρου 14 του Ν.998/79 ,όπως ισχύει.
Κατά της παρούσας πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 14 του Ν.998/79 όπως
ισχύει, ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ.3. του Ν.998/79 Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΤΕ.Ε.Α)
που έχει έδρα στα Τρίκαλα, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον ,εντός προθεσμίας
(60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την
ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο ,κατόπιν καταβολής παραβόλου , όπως ορίζεται στην με αριθμό
117679/7182/11-12-2014 ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής
και Οικονομικών (ΦΕΚ 3473Β΄/23-12-2014)
Η παρούσα πράξη μετά του συνημμένου τοπογραφικού διαγράμματος να αναρτηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την
έκδοσή της σε ειδικά προς τούτο δικτυακό τόπο. Με την ανάρτηση της απόφασης στον ειδικό αυτό δικτυακό τόπο,
τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο προκειμένου να ασκήσει οποιοδήποτε ένδικο μέσο.
Αντίτυπο της παρούσης, συνοδευόμενο με τοπογραφικό διάγραμμα αποστέλλεται για να αναρτηθεί επί ένα μήνα
στον Δήμο Πύλης (Τοπική Κοινότητα Μεσοχώρας ) της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
Περίληψη του περιεχομένου της πράξης αυτής, που συντάσσεται από την υπηρεσία μας, να δημοσιευθεί σε δύο
τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες ή σε μία τοπική και μια εφημερίδα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης με
πανελλήνια κυκλοφορία διαδικασία την οποία δύναται να κινήσει o ενδιαφερόμενος (1038/88 Σ.τ.Ε.), ο οποίος
οφείλει να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία τις πράξεις δημοσιότητας.
Η παρούσα αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) για την απόκτηση μοναδικού
Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ)
Πίνακας Διανομής
1. ΔΕΗ Α.Ε.
(με αποδεικτικό επίδοσης εντός δέκα ημερών
από την υπογραφή της παρούσης
2. Δήμο Πύλης
(Mε την παράκληση να εκτεθεί επί ένα μήνα στο Δημ. Κατάστημα και
Πύλης
την αποστολή αποδεικτικού)
3. Δ/νση Δασών Ν. Τρικάλων
Ενταύθα
Με τοπ. διάγ/μα & έκθεση αυτοψίας
4. ΟΠΕΚΕΠΕ-Δομοκού -5, 10445
( σε δύο αντίγραφα)
5. Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας
Περιουσίας
Θεσσαλίας & Στ.Ελλάδας
Αυτοτελές Γραφείο Τρικάλων
Μιαούλη 8-Τρίκαλα
6. Αρμόδιο Δασονομείο
7.μέλη ΟΔΕ (e-mail)

(Για τη διερεύνηση των δικαιωμάτων του Δημοσίου)
Ο Δασάρχης Τρικάλων
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