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ΓΑΑΡΥΔΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ
Αξάηνπ 39
201 31 Κόξηλζνο
(πλεκκέλα ηέζζεξα ηεύρε ηνπ Πίλαθα
Τινηνκίαο)

ΚΟΙΝ:

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ &
ΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΤΠΔΝ
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΠΡΟΣ
ΓΑΩΝ & ΑΓΡΟΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
Γ/ΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΑΩΝ &
ΓΑΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
Σέξκα Αιθκάλνο 115 28 Ηιίζηα Αζήλα
(πλεκκέλα έλα CD ηνπ Πίλαθα
Τινηνκίαο)

Έγθξηζε πίλαθα πινηνκίαο ηδησηηθνύ δαζνηεκαρίνπ, εκβαδνύ 120,492 ζηξεκκάησλ
(12,05 εθηαξίσλ), ηδηνθηεζίαο Αζηηθνύ θαη Παξαζεξηζηηθνύ Οηθνδνκηθνύ πλεηαηξηζκνύ
Γεσξγηθώλ Τπαιιήισλ ν «ΠΑΝ», πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «ΜΑΤΡΟΛΗΜΝΖ» Σ.Κ.
Πηζζίσλ, ηνπ Γήκνπ Λνπηξαθίνπ – Πεξαρώξαο - Αγίσλ Θενδώξσλ, Π.Δ. Κνξηλζίαο.
Α Π Ο Φ Α  Η
Ο Γηεσζσληής Γαζώλ Π.Δ. Κορηλζίας

Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87/7-6-2010 η.Α΄) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 139/2010 (Φ.Δ.Κ. 232/27-12-2010 η.Α΄) «Οξγαληζκόο
ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ».
3. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 40/29-12-2010 (Φ.Δ.Κ. 247/Α΄/31-12-2010) Πξάμεο ηνπ
Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ πεξί παύζεο εθ ηνπ λόκνπ ησλ Γεληθώλ Γξακκαηέσλ ησλ
Πεξηθεξεηώλ θαη δηνξηζκνύ Γεληθώλ Γξακκαηέσλ ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηνπ
Κξάηνπο.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν.4325/2015 (ΦΔΚ 47/Α΄/2015) "Δθδεκνθξαηηζκόο ηεο
Γηνίθεζεο - Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε
αδηθηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο", αλαθνξηθά κε ην δηνξηζκό πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο.
5. Σελ αξηζ. 15870/15.5.2017 (ΦΔΚ 250/Τ.Ο.Γ.Γ./2017) απόθαζε Τπ. Δζσηεξηθώλ, πεξί
δηνξηζκνύ πληνληζηή ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο &
Ηνλίνπ.
6. Σελ αξηζκ. 141194/23-6-2017 (ΦΔΚ 2262/Β’/4-7-2017) απόθαζε ηνπ πληνληζηή
Απνθεληξσκέλεο Γ/ζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδαο & Ηνλίνπ
– άξζξν 3 «Πεξί
κεηαβίβαζεο δηθαηώκαηνο ππνγξαθήο ζηνπο Γηεπζπληέο Γαζώλ ησλ Ννκώλ».
7. Σα άξζξα 65 θαη 141 ηνπ Ν.Γ. 86/69 «Πεξί Γαζηθνύ Κώδηθνο».
8. Σα άξζξα 3, 17, 19 θαη 21 ηνπ Π.Γ. 19.11.1928 «Πεξί δηαρεηξίζεσο Γαζώλ, θαλνληζκνύ θαη
ηξόπνπ πινηνκίαο, δαζηθήο θνξνινγίαο θαη κηζζώκαηνο θιπ».
9. Σελ αξηζ. 29 Π.Σ.Π. πξνδηαγξαθή πεξίπησζε Γ ΗΗ πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ.
158072/1120/30-7-1965 απόθαζε Τπ. Γεσξγίαο.
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10. Σνλ από Γεθέκβξην 2012 νδεγό γηα ηε δηαθίλεζε θαπζόμπισλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο
Αληαγσληζηηθόηεηαο Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ.
11. Σν αξηζ. πξση 261787/22-11-2018 έγγξαθν ηνπ Γαζαξρείνπ Κνξίλζνπ κε ην νπνίν καο
ππνβιήζεθε ν από Αύγνπζηνο 2018 πίλαθαο πινηνκίαο ηδησηηθνύ δαζνηεκαρίνπ, εκβαδνύ
120.492,02 ζηξεκκάησλ, πνπ ζπληάρζεθε από ηνλ Ηδηώηε Γαζνιόγν – Μειεηεηή Γεώξγην
Κνλδύιε θαη βξίζθεηαη ζηελ ζέζε «ΜΑΤΡΟΛΗΜΝΖ» Σ.Κ. Πηζζίσλ, ηνπ Γήκνπ Λνπηξαθίνπ –
Πεξαρώξαο - Αγίσλ Θενδώξσλ, Π.Δ. Κνξηλζίαο, ηδηνθηεζίαο Αζηηθνύ θαη Παξαζεξηζηηθνύ
Οηθνδνκηθνύ πλεηαηξηζκνύ Γεσξγηθώλ Τπαιιήισλ ν «ΠΑΝ». Σν δαζνηεκάρην απηό
εληνπίδεηαη ζηνλ Α.Φ. Υάξηε 115673 ηνπ πξνζσξηλνύ δαζηθνύ θηεκαηνινγίνπ πεξηνρήο
Πηζζίσλ, πνπ ζπληάρηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Ν. 248/1976, κε θσδηθό αξηζκό θηήκαηνο 9916 θαη
ζηνλ πξνζσξηλό θηεκαηνινγηθό πίλαθα, κε αύμσλ αξηζκό 46 θαη θαηαγξάθεηαη όζνλ αθνξά
ην ραξαθηήξα σο δάζνο, γηα ην νπνίν ηζρύεη ην ππ` αξηζκ. 152338/1943/4-2-1947
παξαρσξεηήξην ξεηηλεπνκέλνπ δάζνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, ζην όλνκα Ησάλλε
πύξνπ Γθίθα, ην νπνίν ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 1, ηνπ Ν.3208/2003, αλαγλσξίζηεθε
σο ηδησηηθό δάζνο θαηά πιήξεο δηθαίσκα θπξηόηεηαο. Έλλνκν ζπκθέξνλ γηα ην δαζνηεκάρην
απηό επηθαιείηαη ν αηηώλ πλεηαηξηζκόο κε ην αξηζκ. 4096/18-6-2014 ζπκβόιαην
αγνξαπσιεζίαο ηεο πκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ Αξεηήο Βαζηιείνπ Μσξαΐηνπ.
12. Σελ από 22-11-2018 έθζεζε επαιήζεπζεο ηνπ αλσηέξνπ Π.Τ. πνπ ζπληάρηεθε από ηελ
Γαζνιόγν ηνπ Γαζαξρείνπ Κνξίλζνπ Κνπινύ Βαζηιηθή.

Α πο θ α ζ ί δ οσ κ ε
Δ γ θ ρ ί λ ο σ κ ε ηνλ από Αύγνπζην 2018 πίλαθα πινηνκίαο ηδησηηθνύ δαζνηεκαρίνπ,
ηδηνθηεζίαο Αζηηθού θαη Παραζερηζηηθού Οηθοδοκηθού σλεηαηρηζκού Γεωργηθώλ
Α
Τπαιιήιωλ ο «ΠΑΝ» (κε έδξα Εήλσλνο 4 10431 Αζήλα), εκβαδνύ 120,492 ζηξεκκάησλ
(12,05 εθηαρίωλ), πνπ ζπληάρζεθε από ηνλ ηδηώηε Γαζνιόγν – Μειεηεηή Γεώξγην Κνλδύιε θαη
βξίζθεηαη ζηε ζέζε «ΜΑΤΡΟΛΙΜΝΗ» Σ.Κ. Πηζζίωλ, ηνπ Γήκνπ Λνπηξαθίνπ – Πεξαρώξαο Αγίσλ Θενδώξσλ, Π.Δ. Κνξηλζίαο, ν νπνίνο ζεσξήζεθε θαη επαιεζεύηεθε αξκνδίσο, ρσξίο ηελ
θαηαβνιή Γεκόζηνπ Γαζηθνύ θόξνπ (θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 21 παξ. 7 ηνπ Ν. 3208/2003).
Ο εγθξηλόκελνο πξνο πινηνκία όγθνο, αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 183,60 θσβηθά κέηρα ή
257,00 τωρηθά θσβηθά κέηρα, κεηξνύκελνπ επί ηνπ δαζνδξόκνπ ζε ζηνίβεο, πξνεξρόκελνο εθ
ηνπ αλσξόθνπ ηεο Υαιεπίνπ Πεύθεο θαη είλαη νξηζηηθόο θαηά επηθάλεηα θαη θαη` όγθν, δπλάκελνο
λα απμνκεησζεί θαηά +-20%.
Ζ δηελέξγεηα ησλ πινηνκηθώλ εξγαζηώλ θαη δηαδηθαζίεο ηεο εγθαηάζηαζεο, αδεηνδόηεζεο,
κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο ησλ πξντόλησλ ζα αθνινπζήζνπλ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Γαζηθήο
Ννκνζεζίαο (Ν.Γ. 86/69).
Ζ πινηνκία ηνπ αλσξόθνπ ζα γίλεη αθνύ ππνρξεσηηθά πξνεγεζεί προζήκαλζε ησλ
δέληξσλ ε νπνία ζα εθαξκνζηεί ζε όιε ηελ επηθάλεηα ηνπ πίλαθα πινηνκίαο θαη όρη
επηθεληξσκέλα θαη ζα ζπληαρζνύλ αλαιπηηθά δειηία πξνζεκάλζεσο θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ
ππάξρνπζα λνκνζεζία. Θα αθνξά θαζαξά εμπγηαληηθέο πινηνκίεο. Θα πξνζεκαλζνύλ θαη ζα
πινηνκεζνύλ δειαδή θπξίσο ηα απνξεηηλεπκέλα, ζπαζκέλα, γεξκέλα, μερσκέλα, εκίμεξα,
θαθόκνξθα θαη πξνζβεβιεκέλα άξξσζηα, άηνκα Πεύθεο, όισλ ησλ θιάζεσλ δηακέηξνπ
πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί πνηνηηθά ε θαηάζηαζε ηνπ δάζνπο θαη λα επλνεζεί ε θπζηθή
αλαγέλλεζε.
Οη πινηνκίεο ηνπ ππνξόθνπ (αξηά - θνπκαξηά) ζα γίλνπλ αλαγσγηθά κε ηελ κέζνδν ησλ
παξαθξαηεκάησλ θαη κέτρη θιίζεως 30%, γηα πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο.
Γελ ζα γίλεη εγθαηάζηαζε πινηόκνπ, εάλ δελ πξνεγεζεί από ηνλ ηδηνθηήηε νξηνζέηεζε θαη
επηζήκαλζε, κε ζαθή θαη εκθαλή νξόζεκα ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ.
Ωο ηόπνο πξώηεο απνζήθεπζεο ζα νξηζηεί ζην πξσηόθνιιν εγθαηάζηαζεο, ηόπνο κέζα ή
θνληά ζην πεπθνηεκάρην, όπνπ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εμέιεγμε κε ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπ
Γαζαξρείνπ Κνξίλζνπ .
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Απαγνξεύεηαη ε πινηνκία θαη νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ηηο ήκεξεο πνπ ε επηθηλδπλόηεηα
γηα ππξθαγηέο ζηελ πεξηνρή ζύκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Γ.Γ.Π.Π., όπσο απηή
αλαθνηλώλεηαη ζην site www.civilprotection.gr , πξνβιέπεηαη ζηελ θαηεγνξία 4 θαη 5. Δπηηξέπεηαη
κόλν ε επίζθεςε ζην πινηόκην γηα ηελ θύιαμε θαη θξνληίδα ησλ δώσλ θόξησζεο θαη ηελ
κεηαθνξά ηνπο ζε αζθαιέο κέξνο αλ ρξεηαζηεί ιόγσ ζπκβάληνο ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή κε
επζύλε ηνπ λόκηκνπ πινηόκνπ.
Γελ ζα πινηνκεζνύλ δέλδξα θαη ζάκλνη κέζα ζε δώλε πιάηνπο πέληε κέηξσλ εθαηέξσζελ
από ηηο θνίηεο ξεκάησλ θαη κηζγαγγεηώλ, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο από ηελ δηάβξσζε.
Σα ππνιείκκαηα ησλ πινηνκηώλ (θιαδόμπια – θνξπθέο) δελ ζα απνξξίπηνληαη σο έρνπλ
αιιά ζα ηεκαρίδνληαη (ηαιηαξίδνληαη) ηθαλνπνηεηηθά θαη ζα απνξξίπηνληαη ζην έδαθνο γηα ηε
ζηνηρεηώδε πξνζηαζία ηνπ.
Καλέλαο λένο δαζηθόο δξόκνο ή ξάκπα δελ επηηξέπεηαη λα δηαλνηρηεί εληνο ηνπ δάζνπο
εθηόο ησλ ππαξρόλησλ . Οη εξγαζίεο ζπγθνκηδήο κεηαηόπηζεο θαη εθδάζσζεο ηνπ ιήκκαηνο δελ
ζα γίλεη δηα θπιίζεσο αιιά παξαδνζηαθά βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ΠΓ ηεο 1911-1928 (Πεξί δηαρεηξίζεσο Γαζώλ) δηά ζπξηώλ ή μπινδξόκσλ, ή θαη δη’ νηνπδήπνηε άιινπ
ηξόπνπ (δώα κεηαθνξάο) ώζηε λα κε επέιζεη δεκία ε λα επέιζεη ε κηθξόηεξε δπλαηή ζηα
αξηίθπηξα κε ηελ ρξήζε ησλ ιίαλ απαξαίηεησλ κηθξνύ πιάηνπο δηαδξόκσλ απαγνξεπόκελεο
απζηεξά ηεο ρξήζεο εξππζηηξηνθόξσλ κεραλεκάησλ νπνηνπδήπνηε είδνπο θαη κεγέζνπο . Γελ
ζα γίλεη ζύξζε ησλ θνξκώλ πξνο απνθπγή δεκηώλ ζε ζέζεηο πνπ παξαηεξείηαη έληνλε θπζηθή
αλαγέλλεζε θαη θπξηαξρνύλ αξηίθπηξα θαη λεόθπηα Υαιεπίνπ ή ζε άιια ζεκεία ηα νπνία ζα
ππνδεηρζνύλ από ππαιιήινπο ηνπ Γαζαξρείνπ.
Γηα ηελ κεηαθνξά θαη εκπνξία ησλ δαζηθώλ πξντόλησλ ηζρύεη ε 1/2002 ΓΑΓ ηνπ
Γαζαξρείνπ Κνξίλζνπ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ην θάζε δειηίν κεηαθνξάο ζεσξείηαη θαη εμππεξεηεί κόλν
έλα ζπγθεθξηκέλν πξσηόθνιιν εμέιεγμεο θαη θπζηθά έλα θαη κόλν έλα Πίλαθα Τινηνκίαο.
Με ηελ έλαξμε ησλ πινηνκηθώλ εξγαζηώλ δένλ όπσο εθδνζεί Γαζηθή Απαγνξεπηηθή
Γηάηαμε βνζθήο.
Ζ Γαζηθή Αξρή παξαθξαηά ην δηθαίσκα ηεο κείσζεο ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απνιήςηκνπ
όγθνπ εάλ απηό θαηαζηεί αλαγθαίν γηα δηάθνξνπο ιόγνπο, γηα ηελ πξνζηαζία πνπ δάζνπο, αθόκε
θαη λα αλαζηείιεη θάζε πινηνκία, εάλ δελ ηεξεζνύλ ηα ππό ηεο εγθξηηηθήο Γ/γεο δηαηαζζόκελα.
Σν Γαζαξρείν Κνξίλζνπ παξαθαιείηαη λα θνηλνπνηήζεη ηελ παξνύζα ζηνλ ελδηαθεξόκελν
θαη λα επνπηεύζεη ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζεο, ελεκεξώλνληαο απαξαηηήησο ηελ Γ/λζε Γαζώλ
θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ .
Σν Γεκόζην δελ θέξεη θακία επζύλε γηα ηπρόλ απαηηήζεηο ηξίησλ.
Ο ελ ιόγσ πίλαθαο εγθξίλεηαη γηα πεξίνδν ελός (1) έηοσς από ηελ εγθαηάζηαζε, κε
δπλαηόηεηα παξάηαζεο.
Με εληνιή πληνληζηή ΑΓΠΓΔ&Η
Ο Γ/ληεο Γαζώλ

Καιιίξεο Παλαγηώηεο
Γαζνιόγνο κε Α’ βαζκό

