
    
        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Πρέβεζα 22 Σεπτεµβρίου 2014 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ                                             Αριθ. Πρωτ.:54774/2370 
ΗΠΕΙΡΟΥ- ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΣΤΙΣ 25-09-2014) 
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ           
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Λεωφ. Ειρήνης 83 
Ταχ. Κώδικας : 48100                               ΠΡΟΣ: ΤΟΕΒ Μπόιδα-Μαυρής   
 Πληροφορίες   : Γ. Μπαλάφας                     Θεσπρωτικό 
Τηλέφωνο : 2682 0 24870 &2683022933                  
E-Mail  : ddaspre@apdhp-dm.gov.gr        
Ιστοσελίδα : www.apdhp-dm.gov.gr  ΚΟΙΝ.: 1. Γεν. ∆/νση  ∆ασών & 

    Αγροτικών Υποθέσεων  
    ∆/νση Συντονισµού 
   & Επιθεώρησης ∆ασών 
   Μ. Κοτοπούλη 62  
   454 45 Ιωάννινα 
 
2. ∆ήµο Ζηρού - Φιλιππιάδα. 
 
3. ∆ασονοµείο Φιλιππιάδας - Φιλιππιάδα. 
  

ΘΕΜΑ : «Έγκριση έκτακτης κάρπωσης, ενδεικτικού ποσού 1500 κ.µ. ξυλώδους όγκου                                    

καυσοξύλων, από τη θέση “Αποστραγγιστικά δίκτυα στην περιοχή του εγγειοβελτιωτικού 

έργου Μπόιδα-Μαυρής ”  των Τοπικών Κοινοτήτων Θεσπρωτικού, Ριζοβουνίου και Κρανιάς 

του ∆ήµου Ζηρού»       

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Έχοντας Υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

        α. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

            Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

        β. Του Π.∆. 141 (ΦΕΚ 234/27-12-2010) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης .         

.                      Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας». 

       γ. Του άρθρου 2 παρ.Β (γ)(ββ)(δδδ) του Β.∆.733/13-11-69«Περί µεταβιβάσεως   .                           

.                      αρµοδιοτήτων κ λ π.» 

  δ. Του Ν.∆. 497/1974 «περί καθορισµού των ζωνών καταλήψεως των αρδευτικών, 

στραγγιστικών και αντιπληµµυρικών έργων της Χώρας και της διοικήσεως, 

διαχειρίσεως και εκµεταλλεύσεως αυτών». 

2 Την υπ’ αριθµ. 5184/1464/22-2-2012 απόφαση της κας Γενικής Γραµµατέως   

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας περί «Παροχής 

εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγραφών µε εντολή Γ.Γ.Α.∆.Η-∆.Μ». 

3. Το υπ’ αριθµ. 138825/2489/12-12-2013 έγγραφο της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών του 

ΥΠΕΚΑ αναφορικά µε την υλοτοµία αυτοφυών δέντρων σε αποστραγγιστικά δίκτυα.    
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4.  Τις  υπ’ αριθµ. 155/26-8-2014 και 162/2-9-2014 αιτήσεις του ΤΟΕΒ Μπόιδα-Μαυρής για 

καθαρισµό  αποστραγγιστικών δικτύων στην περιοχή του εγγειοβελτιωτικού έργου Μπόιδα-

Μαυρής. 

5. Την από 16-9-2014 έκθεση αυτοψίας-πρόταση του ∆ασοπόνου κ. Γεωργίου Μπαλάφα, 

σύµφωνα µε την οποία προτείνεται η έγκριση έκτακτης κάρπωσης, ενδεικτικού ποσού 

1500 κ.µ. ξυλώδους όγκου καυσοξύλων από ιτιές, λεύκες, φράξους, φτελιάδες, δρυς 

κ.λ.π. από τη θέση «Αποστραγγιστικά δίκτυα στην περιοχή του εγγειοβελτιωτικού έργου 

Μπόιδα-Μαυρής» των Τοπικών Κοινοτήτων Θεσπρωτικού, Ριζοβουνίου και Κρανιάς του 

∆ήµου Ζηρού». 

Αποφασίζουµε 

Εγκρίνουµε για το έτος 2014, ως έκτακτη κάρπωση, την απόληψη του ενδεικτικού ποσού 

1500 κ.µ. ξυλώδους όγκου καυσοξύλων από ιτιές, λεύκες, φράξους, φτελιάδες, δρυς κ.λ.π. ,από τη 

θέση «Αποστραγγιστικά δίκτυα στην περιοχή του εγγειοβελτιωτικού έργου Μπόιδα-Μαυρής» των 

Τοπικών Κοινοτήτων Θεσπρωτικού, Ριζοβουνίου και Κρανιάς του ∆ήµου Ζηρού, στα πλαίσια των 

εργασιών καθαρισµού αποστραγγιστικών δικτύων στην περιοχή του εγγειοβελτιωτικού έργου του ΤΟΕΒ 

Μπόιδα-Μαυρής, όπως αυτά λεπτοµερώς απεικονίζονται στα συνηµµένα τοπογραφικά διαγράµµατα 

και συγκεκριµένα: 

Α) από τα αποστραγγιστικά κανάλια µε αριθµούς ΙΤ11, ΙΤ11.1, ΙΤ11.2, ΙΤ102, ΙΤ10.3.1, ΙΤ10.3,    

ΙΤ10.2.4.Ι,  ΙΤ10.2.4.2, ΙΤ46, ΙΤ25 ,ΙΤ15, ΙΤ16, ΙΤ18. 

Β) από τα τµήµατα των αποστραγγιστικών καναλιών:  

1)πηγή Πριάλας µέχρι τη γέφυρα ∆ωδεκάµετρης. 

2) ΙΤ14 από αρχή µέχρι το ύψος ΙΤ15.  

3) ΙΤ14 µέχρι το ποτάµι της Μαυρής (θέση «Χαλίκια»).  

4) ΙΤ14 από τη συµβολή της µε την ΙΤ14.3 βόρεια (θέση «Γύρες» που καταλήγει στο ποτάµι 

Μαυρής νότια (1Τ)) 

 και  Γ) από τµήµα του ποταµού Μαυρής ΙΤ, από το ύψος των πηγών Πριάλας µέχρι τη γέφυρα της   

            ∆ωδεκάµετρης.    

Ο προς υλοτόµηση ξυλώδης όγκος καυσοξύλων θα είναι ενδεικτικός καθ΄ ύψος και οριστικός 

κατ΄ επιφάνεια, ενώ τα δασικά προϊόντα (καυσόξυλα) θα διατεθούν από τον ΤΟΕΒ Μπόιδα-Μαυρής, 

υπό την εποπτεία του ∆ήµου Ζηρού, αφού πρώτα καταµετρηθούν και χορηγηθούν τα ανάλογα δελτία 

µεταφοράς από την Υπηρεσία µας.   

 

                                                                                                           Μ.Ε.Γ.Γ.Α.∆.Η.-∆.Μ                                                              

                                                                                           Ο 

                                                                            ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ  

 

  

                                                                              Β. ∆ΑΛΑΡΟΣ 

                                                                                                              ∆ασολόγος µε B΄ Βαθµό 
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