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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Αλεξανδρούπολη     05-07-2013 
Αριθμ. Πρωτ:          15725 

 
 

 
 

ΠΡΟΣ: 

Όπως ο Πίνακας Διανομής 

   

 
ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια 

δασικού χαρακτήρα έκταση» 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/Α/1979) «Περί προστασίας 

των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» όπως τροποποιήθηκε 
από τις διατάξεις των παρ. 1, 2 & 3 του άρθρoυ 46 του Ν. 2145/93 

(ΦΕΚ 88/Α/1993). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 περ. ε΄ και άρθρου 17 Ν. 1337/83 

(ΦΕΚ 33/Α/1983) «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και 

σχετικές ρυθμίσεις».  
3. Τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/Α/31-07-1990) «Για τον 

εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει μετά την 

τροποποίησή του από τις διατάξεις των άρθρων 45 του Ν. 2145/93 
(ΦΕΚ 88/Α/1993), 9 § 5 του Ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001), τα άρθρα 19 παρ. 8 & 

21 παρ. 15 Ν. 3208/03 (ΦΕΚ 303/Α/2003), το άρθρο έκτο του Ν. 3621/2007 
(ΦΕΚ 279/Α/2007) και το άρθρο 28 § 7 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 49 § 13 Ν. 4030/11 (ΦΕΚ 249/Α/2011). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 46 Π.Δ. 18/89 (ΦΕΚ 8/Α/1989) όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 1 του Ν. 702/77 (ΦΕΚ 268/Α/1977), το άρθρο 29 παρ. 1 Ν. 2721/99 

(ΦΕΚ 112/Α/1999), το άρθρ. 1 παρ. 1 του Ν. 2944/01 (ΦΕΚ 222/Α/2001) και 
προστέθηκε με το άρθρ. 47 παρ. 1 Ν. 3900/10 (ΦΕΚ 213/Α/2010). 
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5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «περί Νέας Αρχιτεκτονικής της 
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

6. Την με αρ. πρωτ. 64887/10551/5-3-1991 (ΦΕΚ 163/Β/1991) απόφαση του 
Υπουργού Γεωργίας «Περί τύχης κινητών πραγμάτων ευρισκομένων μέσα σε 

αυθαίρετα». 
7. Την με αρ. πρωτ. 82149/6642/08-07-1996 διαταγή του Υπ. Γεωργίας «Επιδόσεις 

διοικητικών πράξεων». 

8. Την με αριθμ. πρωτ. 118741/1353/12-04-2010 διαταγή του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Προθεσμία άσκησης προσφυγής 
κατά των αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε εκτάσεις δασικού 

χαρακτήρα».  
9. Την με αρ. πρωτ. 204252/4380/18-11-2010 διαταγή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των 
άρθρων 114 Ν. 1892/90 και 71 παρ. 1 & 2 Ν. 998/79 μετά την έκδοση των 
3759/2009 και 49/2010 αποφάσεων του ΣτΕ». 

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης»  

11. Την με αρ. πρωτ. 1425/19-01-2011 (ΦΕΚ 452/Β/2011) απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, «περί εξουσιοδότησης 
προς υπογραφή Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων 

κ.α. (§ ΙΙΙ εδ. 130)» 
12. Το με αρ. πρωτ. 171990/2341/06-07-2012 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ «περί συγκρότησης 

τριμελών επιτροπών κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε αναδασωτέων 
εκτάσεων». 

13. Το με αρ. πρωτ. 59243/20-07-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης «περί κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών εντός δημοσίων ή 
ιδιωτικών δασών ή δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεων» 

14. Την με αρ. πρωτ. 10794/29-04-2013 κλήτευση για κατεδάφιση κτίσματος σε 

δασικού χαρακτήρα έκταση του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης και το από 09-05-
2013 αποδεικτικό θυροκόλλησης (στο κτίσμα στο Δέλτα Έβρου). 

15. Την από 03-07-2013 έκθεση αυτοψίας του Δασολόγου Γεώργιου Πιστόλα, μονίμου 
δημοσίου υπαλλήλου του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, από την οποία προκύπτει 
ότι ο κύριος ή νομέας ή κάτοχος ή εργολάβος του παράνομου κτίσματος δεν προέβη 

σε καμία ενέργεια απομάκρυνσης των παράνομων επεμβάσεων. 
16. Την με αρ. πρωτ. 15662/03-07-2013 αναφορά του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, 

με την οποία υποβάλλονται αντίγραφο της με αρ. πρωτ. 10794/29-04-2013 
κλήτευσης κατεδάφισης κτίσματος σε δασικού χαρακτήρα έκταση, αποδεικτικό 
θυροκόλλησης και έκθεση αυτοψίας Δασολόγου της Υπηρεσίας και επίσης 

προτείνεται η έκδοση απόφασης κατεδάφισης. 
 

Αποφασίζουμε 
 

1. Την κατεδάφιση παράνομης κατασκευής – καλύβας διαστάσεων (8μ.Χ7μ.)-

(2μ.Χ3μ.) και κιόσκι 4μ.Χ2μ., συνολικού εμβαδού 58 τ.μ., κατασκευασμένη 
από λαμαρίνα και ξύλο, που εδράζεται σε βάση από σκυρόδεμα 

8μ.Χ7μ.Χ0,2μ. και βρίσκεται στη δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση με 
συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ’ 87, χ=672995, y=4512037, στη δασική θέση «Μέσο 
της ευθυγράμμισης του ποταμού Έβρου» (ανεβαίνοντας από τη θάλασσα 

αριστερά), περιοχής Δέλτα Έβρου, Δήμου Αλεξανδρούπολης και η οποία 
μέχρι σήμερα δεν κατεδαφίστηκε - απομακρύνθηκε, παρά την τήρηση των 

διαδικασιών νόμιμης κλήτευσης. 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΟΡ1Υ-3ΨΒ



Σελίδα 3 από 3 

 

2. Η κατεδάφιση της ανωτέρω παράνομης κατασκευής –καλύβας θα γίνει μετά 
την τελεσιδικία της απόφασης αυτής, από το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, 

το οποίο και θα ορίσει τον μεσεγγυούχο. 
3. Θα συνταχθεί πρωτόκολλο κατεδάφισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 4 άρθρου 114 του Ν. 1892/90 όπως ισχύει σήμερα. 
4. Κατά της παρούσας επιτρέπεται η υποβολή αίτησης ακύρωσης, ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Θράκης, εντός εξήντα (60) ημερών από την κατά νόμο 
κοινοποίηση στον προσφεύγοντα (αποφάσεις 3029/2008 και 3030/2008 
του ΣτΕ) ή από την θυροκόλλησή της στο κτίσμα καθώς και υποβολή 

αίτησης αναστολής εκτέλεσης της παρούσας, εφόσον ασκηθεί αίτηση 
ακύρωσης. 

5. Εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, η αίτηση ακύρωσης και η αίτηση 
αναστολής να επιδοθεί στην Υπηρεσία μας, ως εκδούσα αρχή, μαζί με την 
πράξη ορισμού δικασίμου, με επιμέλεια του προσφεύγοντος. 

 
 

Ε.Γ.Γ.Α.Δ. Μ.-Θ. 
Ο Αναπληρωτής Δ/ντής Δασών Ν. Έβρου 

 
 
 

Τρομπούκης Χρήστος 
ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος) με Β΄ βαθμό 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση  

Μακεδονίας-Θράκης 

Δ/νση Συντονισμού & Επιθ. Δασών 

Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 46 

Τ.Κ. 551 02 Φοίνικας Θεσ/νίκη 

Τ.Θ. 22487 

2. Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης 

Σκρα 1, Τ.Κ. 68100 – Αλεξ/πολη 

(σε δύο αντίπυπα με την υποχρέωση της 

θυροκόλλησης του ενός, με αποδεικτικό 

θυροκόλλησης, και την αποστολή 

αντιγράφου στην Υπηρεσία μας) 

3. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης 

Λεωφ. Αλεξάνδρου 28, Τ.Κ. 68100 Αλεξ/πολη 

4. Δήμο Αλεξανδρούπολης 

5. Δασονομείο Φερών 

6. Αστυνομικό Τμήμα Φερών 
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