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Αναρτητέα στο ∆ιαδίκτυο 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αγ. Παρασκευή 22-04-2021 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 Αρ. Πρωτ. : 47687 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ   
Ταχ. ∆/νση           : Αγ.Ιωάννου 65 & Ελευθερίας 2   
Πληροφορίες       : Φ.Κόκλα –  
                               Ευστρ. Καραϊβάζογλου 

  

Τηλέφωνο            : 210-6395280   
Ηλ. ταχυδροµείο :dash_anat_attikh@attica.gr   

 

ΘΕΜΑ: Θεώρηση δασικού χάρτη περιοχής δήµου Μαρκοπούλου Μεσογαίας  
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις τού άρθρου 13 ν. 3889/2010 «Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο 
Ταµείο, Κύρωση ∆ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 182), όπως αυτές ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 50 ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισµός περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, 
ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις.» (Α’ 92). 

3. Τις διατάξεις τού άρθρου 28 τού ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 275), 
όπως ισχύει. 

4. Την 158576/1579/04.07.2017 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. «Καθορισµός τεχνικών 
προδιαγραφών και τιµολογίου υπολογισµού προεκτιµώµενων αµοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών 
χαρτών» (Β’ 2373). 

5. Την 64663/2956/03.07.2020 απόφαση Υπουργού Π.ΕΝ. «Καθορισµός των διοικητικών πράξεων, των 
λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη 
αναµόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).» (Β’ 2773). 

6. Την 92828/4471/28.09.2020  εγκύκλιο Γενικού Γραµµατέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του 
Υ.Π.ΕΝ. (Α∆Α:ΩΑΦΥ4653Π8-64Φ) «Οδηγίες εφαρµογής της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 
4685/2020 (Α΄ 92) και της υπ’ αριθµ. 64663/2956/2020 (Β΄ 2773) Υπουργικής Απόφασης µε τίτλο 
«Καθορισµός διοικητικών πράξεων, τεχνικών προδιαγραφών – διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναµόρφωση 
και κατάρτιση των δασικών χαρτών» (Α∆Α:ΩΛΒΜ4653Π8-ΖΚΧ)». 

7. Την 123007/3541/21.12.2020 εγκύκλιο Γενικού Γραµµατέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του 
Υ.Π.ΕΝ.  «Προετοιµασία για την ανάρτηση του δασικού χάρτη.», (Α∆Α: Ω9ΩΓ4653Π8-ΖΦ2). 

8. Η αριθµ.14970/09-02-2021 αναφορά ελέγχου υπαλλήλου της Υπηρεσίας, σχετικά µε αιτήµατα 
αναµόρφωσης που αφορούν τη συλλογή και αποτύπωση ατοµικών διοικητικών πράξεων σε συνέχεια της 
εφαρµογής της από 23/07/2020 ανακοίνωσης –πρόσκλησης της Υπηρεσίας κατ’ εφαρµογή των σχετικών 
διατάξεων της Υ.Α. 64663/2956/03.07.2020 (B’ 2773). 

9. Η από 46788/20-04-2021 αναφορά ελέγχου της αρµοδίου υπαλλήλου βάσει της αριθµ. 
33455/2021/19-03-2021 απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, για το δασικό χάρτη της 
περιοχής Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 

10. Το αριθµ.26196/05-03-2021 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Αν. Αττικής. 

11. Το αριθµ.ΥΠΕΝ/∆∆ΕΥ/23017/843/08-03-2021 έγγραφο ΥΠΕΝ. 
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12. Το αριθ. 47076/21-04-2021 διαβιβαστικό της Επιτροπής Παραλαβής (αριθµ.111881/08-12-2020 
(Α∆Α: ΩΖΖΝΟΡ1Κ-ΨΦ∆) απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής) της από 28-12-2020 δηµόσιας σύµβασης (Α∆ΑΜ: 
20SYMV007951396 2020-12-29). 

13. Τα παραδοτέα του αναδόχου της ανωτέρω (12) αναφερόµενης δηµόσιας σύµβασης. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 

Θεωρούµε το δασικό χάρτη περιοχής δήµου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής, που καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 ν. 

3889/2010, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.4389/2016 κι εν συνεχεία 

τροποποιήθηκε  ή αναµορφώθηκε –κατά περίπτωση- σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ.48 

του Ν.4685/2020 και των σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών του ΥΠΕΝ. 

Στον ανωτέρω θεωρηµένο δασικό χάρτη περιλαµβάνεται και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης που 
απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα 
φωτοερµηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών («Ορθοφωτοχάρτης έτους 1945»). 

Στην παρούσα θεώρηση, δεν συµπεριλαµβάνονται οι περιοχές που εξαιρέθηκαν σε εφαρµογή της (7) 
σχετικής, σύµφωνα µε το αρχείο που µας εστάλει από το ΥΠΕΝ. 

Αναπόσπαστα συνοδευτικά στοιχεία τής παρούσας αποτελούν τα ψηφιακά αρχεία του δασικού χάρτη 
05_ANATTK13_DX και του «Ορθοφωτοχάρτη έτους 1945» σε µορφή shapefiles 
(05_ANATTK13_45.shp).  

Η παρούσα διαβιβάζεται στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών και ∆ασικού Περιβάλλοντος τού Υ.Π.ΕΝ. και 
στο «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» για τις δικές τους ενέργειες. 

 

 
                                                                                                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                             ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

                                                
                                                                                                         Αναστάσιος Καλπαξίδης 
                                                                                                                 ∆ασολόγος 

  
 
 
Συνηµµένα: 1. Ψηφιακά αρχεία δασικού χάρτη (05_ANATTK13_DX.shp) 
                   2. Ψηφιακά αρχεία «Ορθοφωτοχάρτης έτους 1945» (05_ANATTK13_45.shp) 
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