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Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου Καβάλας Δημωφέλεια

Κοιν.:
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-Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
-Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
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Θέμα: «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ελέγχου Δασικών Χαρτών και τεκμηρίωσης
αντιρρήσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας - Δημωφέλεια»
Σχετ.: Υπ. αρ. πρ. 1059/12/02/2018 απόφαση ανάθεσης της προέδρου της Δημωφέλεια
(ΑΔΑ: ΨΔΑ2ΟΡΦΛ-7ΚΜ)
Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως ο
θεσμοθετημένος Επιστημονικός Σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα του πρωτογενούς
τομέα και της προστασίας περιβάλλοντος στην περιοχή (Ν. 1474/1984) και με μέλη του
όλους τους επιστήμονες της Γεωπονίας, Δασολογίας, Γεωλογίας, Κτηνιατρικής και Βιολογίας
- Ιχθυολογίας, έχει στο παρελθόν συνεργαστεί πολλαπλά με τον Δήμο Καβάλας σε πολλές
και διάφορες δράσεις. Στις πιο πρόσφατες, σας αναφέρουμε για παράδειγμα ότι, έχουμε
μαζί αντιμετωπίσει τις παράνομες καύσεις καλαμιών στα Τενάγη Φιλίππων, διοργανώσαμε
μαζί εκδηλώσεις για τους δασικούς χάρτες και εκδώσαμε κοινό ψήφισμα, σας υποβάλαμε
προτάσεις για το πρόβλημα με το νερό στον Ζυγό Καβάλας κ.α.. Ενώ όσον αφορά την
Δημωφέλεια, έχουμε υποστηρίξει τη λειτουργία των Δημοτικών λαχανόκηπων και το
κυριότερο σας υποβάλαμε μια αναλυτική πρόταση αξιοποίησης του μεγαλύτερου
περιουσιακού στοιχείου της Δημωφέλειας, μιας έκτασης 10.104.648,06 τ.μ. με την
ονομασία ΕΣΚΗ ΚΑΠΟΥ, την οποία σας έχουμε παρουσιάσει στο παρελθόν και είμαστε
ανοικτοί να συνεργαστούμε μαζί σας σε κάθε σχετική δράση αξιοποίησης που θα θέλατε να
υλοποιήσετε για το ΕΣΚΗ ΚΑΠΟΥ. Tην πρόταση μας θα την βρείτε στο: Αναλυτικό κείμενο
της Διερεύνησης και Υποβολής Προτάσεων για την Αξιοποίηση της Περιοχής ΕΣΚΗ ΚΑΠΟΥ
του Δήμου Καβάλας.

Έχοντας υπόψη την αγαστή συνεργασία που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια και σε
συνέχεια της ανωτέρω σχετικής απόφασης της πρόεδρου του Δ.Σ. της Δημωφέλειας
Καβάλας το Παράρτημα μας θα ήθελε να σας ενημερώσει για τα παρακάτω:


Το επάγγελμα του Δασολόγου είναι κατοχυρωμένο από το Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297
Α’ 29-12-2000) και ένα από τα αντικείμενα τους είναι η «σύνταξη των δασικών

χαρτών, σύνταξη μελετών φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπησης, καθώς και στη
χρησιμοποίηση

Γεωγραφικών

Συστημάτων

Πληροφοριών

(G.I.S.)

για

το

χαρακτηρισμό, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος για
επιστημονικούς, διοικητικούς, δικαστικούς, κτηματολογικούς ή άλλους σκοπούς.»,


Οι Δασικοί Χάρτες προσδιορίζουν το χαρακτήρα της έκτασης (Δασική ή μη) και όχι
το ιδιοκτησιακό της καθεστώς,



Για την ορθότερη υποστήριξη και τεκμηρίωση της ένστασης, αυτή θα πρέπει να
συνοδεύεται από την έκθεση αυτοψίας και φωτοερμηνείας από Δασολόγο,
προκειμένου να στηρίξει πληρέστερα τις θέσεις του ενιστάμενου για τη διαχρονική
εξέλιξη των φυτοκοινωνιών της εν λόγω έκτασης, για την οποία γίνεται η ένσταση.

Έχοντας υπόψη λοιπόν όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι για να έχει έννοια

η αντίρρηση επί του Δασικού Χάρτη είναι αναγκαία η επιλογή Δασολόγου ως
Τεχνικού Συμβούλου στην κατάθεση αντίρρησης (ένστασης) κατά των Δασικών
Χαρτών, εάν και εφόσον επιλέξετε την υποστήριξη από Τεχνικό Σύμβουλο.
Συνεπώς για την καλύτερη τεκμηρίωση των αντιρρήσεων της Δημωφέλεια επί των
εκτάσεων που την αφορούν, μπορείτε να συνεργαστείτε με Δασολόγους μέλη του
Παραρτήματος μας, που γνωρίσουν άριστα την περιοχή.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
του ΓΕΩΤΕ.Ε.
Ανατολικής Μακεδονίας

Ζαφείρης Μυστακίδης

