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ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ. ΔΑΣΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

 

 

Ταχ. Δ/νση         : Πλ.Κολοκοτρώνη 22                        ΠΡΟΣ: Την Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Ταχ. Κώδικας    : 221- 32                                                         Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας                      

TELEFAX         : 2710-243800                                                          Δήμος Τριπόλεως 

Πληροφορίες     : Δ/ντής                                                       Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας 

Τηλέφωνο          : 2710-242500                                                       Λαγοπάτη & Αταλάντης  ΕΝΤΑΥΘΑ 

email : ddark@4818.syzefxis.gov.gr  

                                                                ΚΟΙΝ:  Δασαρχείο Βυτίνας                    
                                                                                    220-10  ΒΥΤΙΝΑ 

 

   

ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση κατασκευής μικρού δασοτεχνικού έργου σε δημόσια δασική έκταση 

               για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών. 

    

 

                                      

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 

Δ. Ελλάδας και Ιονίου 

 

Έχοντας υπόψη:  
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232 τ. Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 

3. Tην υπ΄αρίθ. 15870/15-5-2017 απόφαση ΥΠ-ΕΣ. «περί διορισμού του Νικολάου 

Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου-Δ. Ελλάδος & Ιονίου» (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 250/26-5-2017). 

4. Την υπ΄αρίθ. 141194/23-06-2017 απόφαση [περί μεταβίβασης δικαιώματος 

υπογραφής «με εντολή Συντονιστή» κ.λ.π.] (ΦΕΚ 2262 τ.Β΄).  

5. Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 58 Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και 

δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 289 Τ. Α΄/1979) όπως αντικαταστάθηκε 

ή τροποποιήθηκε με τον Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Τ. Α΄./2003) «Περί προστασίας 

δασικών οικοσυστημάτων κ.λ.π.» , και τον Ν. 4280/ 2014 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄). 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/ 1981 «Περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων» 

7. Την υπ΄αρίθ. 91874 / 1845 / 13-12-1996 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «περί 

κατασκευής μικρών βοηθητικών δημοσίων δασοτεχνικών έργων από Ο.Τ.Α.»  
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8. Τις υπ΄αρίθ. 117871/ 2040/ 2-5-2011 και 117900/ 2279/ 24-5-2011 διαταγές ΥΠΕΚΑ 

«περί εκτελέσεως μικρών έργων και εργασιών πρόληψης δασικών πυρκαγιών» από 

Ο.Τ.Α.  Α΄ και Β΄βαθμού. 

9. Την υπ΄αρίθ. 3752/ 25-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) εγκύκλιο Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας «περί σχεδίου δράσεων πολιτικής προστασίας για 

την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών». 

10. Την υπ΄αρίθ. 319624/ 21-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΤΕ1ΟΡ1Φ-567) απόφαση Συντονιστή 

Α.Δ.Π.ΔΕ. & Ι «περί μερικής κυρώσεως του δασικού χάρτη π.ε. Αρκαδίας κ.λ.π.» 

(ΦΕΚ 33 τ.Δ΄). 

11. Το υπ΄αρίθ.23280/24-07-2019 έγγραφο του Δήμου Τριπόλεως -Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με το οποίο ζητείτε η έγκριση διάνοιξης αγροδασικής 

οδού πυρασφάλειας στην θέση «Τσουκάνη » περιοχής τ.κ. Βλαχέρνας της δ.ε. 

Λεβιδίου. 

12. Την υπ΄αρίθ. 162264/ 8-08-2019 θετική εισήγηση- πρόταση του Δασαρχείου Βυτίνας 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

         Α. Επιτρέπουμε στον Δήμο Τριπόλεως – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και με δική του δαπάνη να 

προβεί σε χωματουργικές εργασίες διάνοιξης- βελτίωσης υφιστάμενης αγροδασικής οδού διερχόμενης 

εντός δημοσίας κατά τεκμήριο δασικής εκτάσεως σε μήκος 1.120,00 μ. και πλάτος 4 μέτρων όπως 

περιγράφεται στην συνημμένη Τεχνική έκθεση του μηχανικού κ. Νικολάου Μπελιά νομίμως 

θεωρημένη από τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας 

του Δήμου Τριπόλεως και ως ελέγχθηκε και πιστοποιήθηκε από το αρμόδιο Δασαρχείο. Η εν λόγω 

προτεινόμενη οδός ευρίσκεται στην θέση «Τσουκάνη» περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Βλαχέρνας 

Δημοτικής Ενότητας Λεβιδίου , το δε συνολικό μήκος της υπολογίζεται στα 1.120,00 μέτρα.  

Β. Η έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει άμεσα , προκειμένου να εξασφαλιστεί η κύρια 

σκοπιμότητα του έργου δηλαδή η αντιπυρική προστασία των δασικών εκτάσεων της περιοχής. Ως εκ 

τούτου μετά την περαίωση των σχετικών εργασιών , ο εν λόγω δρόμος αυτοδίκαια τίθεται σε κοινή 

χρήση.  Επ΄ αυτού οφείλετε να ενημερώσετε το αρμόδιο Δασαρχείο  , προκειμένου να εποπτεύσει τις 

εργασίες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, αλλά και να συντάξει έκθεση καλής εκτέλεσής του, την 

οποία και θα μας υποβάλλει.  

Γ. Τα όποια δασικά προϊόντα ήθελε παραχθούν από την εν λόγω επέμβαση (καυσόξυλα  

αειφύλλων-πλατυφύλλων) , θα διατεθούν από το Δασαρχείο για την κάλυψη ατομικών αναγκών των 

κατοίκων της περιοχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Δ. Τέλος το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση εκ μέρους τρίτων της έκτασης , 

στην οποία αναφέρεται η παρούσα απόφασή μας. 

      

      

 

 

                                                                                     Με Εντολή Συντονιστή 

                                                                                             Ο Προϊστάμενος  

                                                                                 Της  Διεύθυνσης Δασών Αρκαδίας 

  

                                                                                    

                                                                                             Σπυρίδων Πολίτης 

                                                                                                           Δασολόγος    
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