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ΘΕΜΑ: Αλάθιεζε ηεο αξηζ.809/110687/17-7-2012 απόθαζήο καο πεξί «Δγθξηζεο επέκβαζεο ζε
δεκόζηα δαζηθή έθηαζε ζπλνιηθήο έθηαζεο 75.895,00η.κ. θιπ γηα ηελ επηθαλεηαθή εθκεηάιιεπζε βσμίηε»
Α Π Ο Φ Α  Η
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ Α. Δ. ΘΕΑΛΙΑ - Σ. ΕΛΛΑΔΑ
Έρνληαο ππόςε:
α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν.998/79 "πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ γεληθά εθηάζεσλ ηεο ρώξαο" όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα,
β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α' 187) θαη ηνπ Π.Γ. 138/10 «Οξγαληζκόο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο-η. Διιάδαο»
γ. Σελ κε αξηζκ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΔΚ 648/Α ’ /2011) απόθαζε ηνπ Γ.ΓξΑ.Γ.Θ.η.Δ πεξί
κεηαβίβαζεο δηθαηώκαηνο ππνγξαθήο «κε εληνιή Γεληθνύ Γξακκαηέα», ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο
Γελ. .Γ/λζεο Γαζώλ & Αγξνη. Τπνζ. θαη ζηνπο πξντζηακέλνπο Γ/λζεσλ θαη Γαζαξρείσλ θιπ.»
δ. Σελ αξηζ. 164818/2323/31-8-10 ΚΤΑ ΤΠΔΚΑ-ΤΠ.ΓΔΩΡΓΙΑ κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ε
αξ.πξση. 176598/4446/22-12-03 ΚΤΑ ΤΠΔΥΩΓΔ-ΤΠ.ΑΝΑΠΣΤΞΗ-ΤΠ.ΓΔΩΡΓΙΑ πεξί «έγθξηζεο
πεξηβαιινληηθώλ όξσλ θιπ» κε δηάξθεηα ηζρύνο κέρξη 31-12-2015.
ε. Σελ αξηζ.165384/405/30-1-2012 ΚΤΑ (ΦΔΚ365/Α'/17-2-2012) «Τπνινγηζκόο αληαιιάγκαηνο
ρξήζεο».
ζη. Σελ αξηζ.πξση.190/6-9-2011 αίηεζε ηεο κεηαιιεπηηθήο εηαηξείαο 'S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά
Α.Δ.' κε ηελ νπνία δεηά ηελ έγθξηζε επέκβαζεο ζε δεκόζηα δαζηθή έθηαζε γηα ηελ επηθαλεηαθή
εθκεηάιιεπζε βσμίηε ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 75.895,00η.κ. εληόο ηνπ κεηαιιεπηηθνύ ηνκέα ΒΣ2/Ι
ζηηο ζέζεηο «Αιεθάλησ 660 -Υώξνο Α» 9.753,00 η.κ., «Αιεθάλησ 690-700, Υώξνο Α»
32.205,50 η.κ. θαη «Αιεθάλησ 730-770-780, Υώξνο Α» 33.936,50 η.κ. Σ.Κ. Καζηειιίσλ Σ.Δ.
Γξαβηάο ηνπ Γήκνπ Γειθώλ,
δ. Σν αξηζ. Γ8-Α/Φ. 16.13/26458/4596/21-11-2011 έγγξαθν ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. κε ην νπνίν ε αηηνύκελε επέκβαζε ζεσξείηαη ηδηαηηέξσο ζπκθέξνπζα γηα ηελ Δζληθή Οηθνλνκία,
ε. Σηο αξηζ.70108/2224/12-3-2012 & 899/101203/5-6-2012 αλαθνξέο ηνπ Γαζαξρείνπ Άκθηζζαο
κε ηηο νπνίεο πξνηείλεηαη ε έγθξηζε επέκβαζεο θαη θαζνξίδεηαη ην αληάιιαγκα ρξήζεο ηεο δεκόζηαο δαζηθήο έθηαζεο αληίζηνηρα ζην πνζό ησλ 40.510,47€.
ζ. Σελ αξηζ.809/110687/17-7-2012 Απόθαζή καο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε επέκβαζε ζε δεκόζηα δαζηθή έθηαζε, ζηηο ζέζεηο «Αιεθάλησ 660 -Υώξνο Α» εκβαδνύ 9.753,00η.κ., «Αιεθάλησ
690-700, Υώξνο Α» εκβαδνύ 32.205,50η.κ. θαη «Αιεθάλησ 730-770-780, Υώξνο Α» εκβαδνύ
33.936,50η.κ. Σ.Κ. Καζηειιίσλ Σ.Δ. Γξαβηάο ηνπ Γήκνπ Γειθώλ Ν. Φσθίδαο (ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 75.895,00 η.κ.), ζηελ εηαηξεία S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ. γηα ηελ επηθαλεηαθή εθκεηάιιεπζε βσμίηε.
η. Σν αξηζ.358/43254/6-3-2013 έγγξαθν ηνπ Γαζαξρείνπ Άκθηζζαο, κε ην νπνίν πξνηείλεηαη ε
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ηξνπνπνίεζε ηεο παξαπάλσ (ζ) απόθαζήο καο, επεηδή κέξνο ηεο παξαπάλσ έθηαζεο εκπίπηεη
ζε πεξηνρή πνπ πξνζηαηεύεηαη, κε δαζηθή απαγνξεπηηθή δηάηαμε, ζπλερώο αλαλενύκελε από
ην έηνο 1965, σο «Κεθαιάξη» ηνπ νηθηζκνύ ησλ Καζηειιίσλ, πξάγκα πνπ δηέιαζε ηεο πξνζνρήο ησλ νξγάλσλ ηνπ Γαζαξρείνπ, θαηά ηελ εηζήγεζή ηνπο γηα ηελ έθδνζε ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο,
ηα. Σν γεγνλόο όηη, πξάγκαηη δηαπηζηώλεηαη πσο κεγάιν κέξνο ηεο έθηαζεο, ζηελ νπνία εγθξίζεθε
ε επέκβαζε, είλαη δαζηθή έθηαζε ππεξθείκελε ηνπ νηθηζκνύ ησλ Καζηειιίσλ θαη, ρσξίο λα έρεη
θεξπρζεί, ηππηθά, σο «πξνζηαηεπηηθό δάζνο», αζθεί ζεκαληηθή πξνζηαηεπηηθή επίδξαζε ζηνλ
νηθηζκό θαη ε πξνζηαηεπηηθή απηή επίδξαζε, εθ πιάλεο δελ ιήθζεθε ππόςε, ηόζν θαηά ηελ
έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ, όζν θαη θαηά ηελ έγθξηζε ηεο επέκβαζεο γηα κεηαιιεπηηθέο εξγαζίεο, κε ηελ παξαπάλσ (ζ) απόθαζή καο, ζε ζπλδπαζκό κε ην γεγνλόο όηη κεγάιν κέξνο ηεο ππόςε έθηαζεο, πέξαλ ηνπ όηη αλήθεη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.
998/79 (δάζνο θαη δαζηθή έθηαζε), αλήθεη θαη ζηελ θαηεγνξία ηεο παξαγξάθνπ 1β ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Νόκνπ (πξνζηαηεπηηθά δάζε), σο ππεξθείκελε ηνπ νηθηζκνύ.
ηβ. Σν γεγνλόο όηη, ζε αίηεκα ηεο εηαηξίαο «ΑΔΜ Βσμίηαη Παξλαζζνύ», απώηεξεο δηθαηνπαξόρνπ
ηεο εηαηξίαο «S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ.», πνπ ππνβιήζεθε θαηά ην έηνο 1983, γηα έγθξηζε
επέκβαζεο ζε έθηαζε 110,732 ζηξεκκάησλ, κέζα ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη όινο ν δεηνύκελνο ζήκεξα ρώξνο, εθδόζεθε ε αξηζ. 81962/434/10-2-1986 απνξξηπηηθή απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζ’ απηήλ, ε νπνία δελ είλαη δπλαηόλ θαη πξέπνλ λα αλαηξαπεί,
ηγ. Σν γεγνλόο όηη δηαηππώλνληαη ήδε αληηξξήζεηο θαη παξάπνλα από ηνπηθνύο θνξείο, γηα ηελ
έγθξηζε επηθαλεηαθώλ κεηαιιεπηηθώλ εξγαζηώλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή,
ηδ. Σν γεγνλόο όηη, κέρξη ζηηγκήο, δελ έρεη γίλεη έλαξμε θακίαο εξγαζίαο, από ηηο πξνβιεπόκελεο
κε ηελ έγθξηζή καο, νπόηε δελ έρνπλ δεκηνπξγεζεί, ζηνλ ππόςε ρώξν, θαλελόο είδνπο κε αλαζηξέςηκεο θαηαζηάζεηο,
Αποφαζίζουμε
Α. Ανακαλούμε ηελ αξηζ. 809/110687/17-7-2012 Απόθαζή καο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε επέκβαζε, από ηελ εηαηξεία S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ., ζε δεκόζηα δαζηθή έθηαζε, ζηηο ζέζεηο
«Αιεθάλησ 660 -Υώξνο Α» εκβαδνύ 9.753,00 η.κ., «Αιεθάλησ 690-700, Υώξνο Α» εκβαδνύ
32.205,50 η.κ. θαη «Αιεθάλησ 730-770-780, Υώξνο Α» εκβαδνύ 33.936,50 η.κ. Σ.Κ. Καζηειιίσλ Σ.Δ. Γξαβηάο ηνπ Γήκνπ Γειθώλ Ν. Φσθίδαο (ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 75.895,00 η.κ.), γηα
ηελ επηθαλεηαθή εθκεηάιιεπζε βσμίηε, γηα ηνπο παξαπάλσ αλαθεξόκελνπο ζην ζθεπηηθό κε
ζηνηρεία (ηα΄) κέρξη (ηγ΄) ιόγνπο.
Β. Σν πξσηόθνιιν εγθαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο «S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ.» πνπ έρεη ζπληαρζεί από ην Γαζαξρείν Άκθηζζαο, εμππαθνύεηαη όηη δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί, αθνύ ζηεξίδεηαη ζε κε ηζρύνπζα απόθαζε.
Γ. Σν Γαζαξρείν Άκθηζζαο εληέιιεηαη λα θξνληίζεη γηα ηελ επηζηξνθή ζηελ παξαπάλσ εηαηξία
ηνπ θαηαβιεζέληνο αληαιιάγκαηνο ρξήζεο.
Γ. Η παξνύζα απόθαζε λα επηδνζεί ζηελ ελδηαθεξόκελε εηαηξία από ην Γαζαξρείν ΄Ακθηζζαο.
Με Δληνιή Γ.Γ.Α.Γ.Θ.η.Δ.
Ο Γ/ληήο Γαζώλ Ν. Φσθίδαο
θ.α.α.
ηπιηαλή Λ. Σνπιηά
Γαζνιόγνο ΠΔ
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