ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.1/17-1-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 13

Περίληψη
Ορισμός ειδικού δασολόγου ή περιβαλλοντολόγου για τη σύνταξη
τεχνικής έκθεσης

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 17 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.1514/12-1-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κυριάκου Παπαδόπουλου
(Αντιδημάρχου Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας
διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
4) Μποζ Ραμαδάν
2) Ηλιάδης Θωμάς
5) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
3) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Καρά Αχμέτ
3) Μπαντάκ Σιαμπάν
2) Λύρατζης Πασχάλης
4) Μυλωνάς Γεώργιος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
και αφού εισηγήθηκε το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.923/9-1-2018 εισήγηση της δικηγόρου του Δήμου Ελένης Χατζηλιάδου, η οποία έχει ως
εξής:
«Έχω τη τιμή να σας αναφέρω ότι ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δασικών αμφισβητήσεων θα
συζητηθεί σε συνεδρίαση που δεν έχει οριστεί ακόμη, κάποια στιγμή όμως μετά τις γιορτές των
Χριστουγέννων όπως με ενημέρωσαν προφορικά, οι αντιρρήσεις μας κατά της με αριθμό 1674/22-62010 πράξης χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης του Δασαρχείου Ξάνθης, με την οποία χαρακτηρίστηκε
ως δασική μία δημοτική έκταση, επιφάνειας 141.533,77 τ.μ., όπως αυτή εμφαίνεται και αποτυπώνεται
κατά θέση όρια και πλευρικές διαστάσεις στο συνημμένο στην παραπάνω πράξη τοπογραφικό
διάγραμμα.
Προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου Ξάνθης ζητούμε όπως οριστεί από
τον Δήμο Ξάνθης κάποιος ειδικός δασολόγος ή περιβαλλοντολόγος προκειμένου να συντάξει τεχνική
έκθεση για την υποστήριξη των ισχυρισμών και θέσεων του Δήμου Ξάνθης , επειδή θεωρούμε ότι η
προσβαλλόμενη πράξη του Δασαρχείου Ξάνθης, δεν περιέχει τα στοιχεία που απαιτούνται από το Νόμο,
προκειμένου να αποδοθεί σε κάποια έκταση, ο χαρακτηρισμός της δασικής έκτασης για όλους τους
παρακάτω λόγους:
1/Δεν αναφέρεται εάν η βλάστηση που υφίσταται στην επίδικη έκταση αποτελεί οργανική
ενότητα η οποία δύναται να εξυπηρετήσει μία ή περισσότερες από τις αναφερόμενες στην παρ. 1 του
άρθρου 3 του Ν.998/79, λειτουργίες, δηλαδή εάν συμβάλλει στη διατήρηση της φυσικής και βιολογικής
ισορροπίας ή εάν εξυπηρετεί τη διαβίωση του ανθρώπου εντός του φυσικού περιβάλλοντος. Αντί λοιπόν
να περιέχει ρητά τα παραπάνω στοιχεία, τα οποία κατά ρητή επιταγή του νόμου, πρέπει να περιέχει κάθε
πράξη του Δασάρχη, που χαρακτηρίζει μία έκταση ως δασική, η προσβαλλόμενη πράξη αναφέρει γενικά
την ύπαρξη κάποιας δασικής βλάστησης σε ποσοστό 80%, με συχνότερα εμφανιζόμενα είδη το δρυ, το
πουρνάρι, το ρύκι, το παλιούρι, το γαύρο, την πεύκα και τον άρκευθο, όχι όμως σε όλο το επίδικο
τεμάχιο, δεδομένου ότι σε επιφάνεια 21 στρ. αναφέρει ότι φέρει χαρακτηριστικά εγκαταλελειμμένης
γεωργικής καλλιέργειας και χωρίς να αιτιολογεί την αναγκαιότητα για την εξυπηρέτηση των
προαναφερομένων λειτουργιών της βλάστησης αυτής. Επίσης η προσβαλλόμενη πράξη θα πρέπει να
ακυρωθεί ως αόριστη και αβάσιμη, αφού δεν περιέχει την αιτιολογία που ρητά ορίζει ο νόμος.
2/Η επίδικη έκταση έχει επιφάνεια 141.533,77 τ.μ. και βρίσκεται στο αγρόκτημα Πετροχωρίου
Δήμου Ξάνθης Νομού Ξάνθης, αποτυπώνεται δε με στοιχεία περιγράμματος 1-2-3-4-5-6-7-8-9…….-26
και 1 στο συνημμένο στις παρούσες αντιρρήσεις τοπογραφικό διάγραμμα του διπλωματούχου αγρονόμου
μηχανικού Κων/νου Γεωργίου, βάσει του οποίου εκδόθηκε και η προσβαλλόμενη πράξη. Συνορεύει
γύρω της: ανατολικά με τη Βιομηχανική περιοχή Νομού Ξάνθης, δυτικά με γεωργική καλλιέργεια,
βόρεια με χορτολιβαδική έκταση και νότια με δρόμο και ρέμα. Η έκταση αυτή αποτελεί τμήμα μείζονος
έκτασης, που αποτελεί βοσκοτόπι των κατοίκων του χωριού Χρύσας Δήμου Ξάνθης, επιφάνειας
συνολικής 1.882.525 τ.μ., βρίσκεται στη θέση «ΜΕΝΤΕΣΕΛΙ» του αγροκτήματος Πετροχωρίου του

Δήμου Ξάνθης και έχει αριθμό τεμαχίου στο κτηματολόγιο του Δήμου Ξάνθης 833, συνορεύει δε γύρω
της: βόρεια με αγρούς και με το υπ’αριθμ. 830 κοινόχρηστο ρέμα, ανατολικά με τo υπ’αριθμ. 830
κοινόχρηστo ρέμα και με αγρούς ιδιοκτησίας Δημητρίου Παπαδόπουλου, Ευστρατίου Τζεμπραϊλίδη,
Σταύρου Ανδρεάδη, Γρηγορίου Δερμεντζόγλου, Γεωργίου Μιχαηλίδη, Ευστρατίου Τζεμπραϊλίδη και με
το υπ’αριθμ. 905 κοινόχρηστο ρέμα, νότια με Εθνική Οδό Καβάλας-Ξάνθης και δυτικά με ρέμα άνευ
αριθμού και με το υπ’αριθμ. 837 κοινόχρηστο ρέμα. Εντός της ανωτέρω βοσκήσιμης έκτασης υφίστανται
και τα κάτωθι κληροτεμάχια τα οποία διανεμήθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας σε ακτήμονες
γεωργούς και συγκεκριμένα: α/Το με αριθμό 419 κληροτεμάχιο εκτάσεως 1.600 τ.μ., β/Το με αριθμό 420
κληροτεμάχιο επιφάνειας 650 τ.μ., γ/Τα με αριθμούς 585 και 586 κληροτεμάχια εκτάσεως 6.000 τ.μ. και
δ/Τα με αριθμούς 595 και 775 κληροτεμάχια επιφάνειας 25.375 τ.μ. Η ανωτέρω μείζων έκταση, με
αριθμό τεμαχίου 833, αποτελεί το ένα από τα δέκα (10) συνολικά τεμάχια βοσκήσιμης έκτασης που
περιγράφονται στην κατωτέρω απόφαση, με συνολική επιφάνεια της ευρύτερης αυτής περιοχής
2.552.000 τ.μ., και περιήλθε στον οικισμό Χρύσας που ανήκει στα διοικητικά του όρια του Δήμου
Ξάνθης, από την πρώην Κοινότητα Χρύσας (ή στα τουρκικά «Κιρέτσιλερ»), μετά την απελευθέρωση της
Ξάνθης, δυνάμει των διατάξεων άρθρου 1 του νόμου 2074/1920 και των συναφών οικείων διατάξεων και
την έκτοτε και μέχρι σήμερα νομή και κατοχή αυτής διανοία κυρίου, με καλή πίστη και νόμιμο τίτλο,
συνεχώς και αδιατάρακτα με σκοπό την βοσκή των ζώων των κτηνοτρόφων του οικισμού Χρύσας Δήμου
Ξάνθης, όπως σαφώς προκύπτει και από την με αριθμό 13/14-3-1972 απόφαση της Επιτροπής του
άρθρου 192 και 193 του τότε Κώδικα «περί Δήμων και Κοινοτήτων», η οποία συγκροτήθηκε με την με
αριθμό 1849/1968 απόφαση Νομάρχη Ξάνθης με σκοπό την εξέταση και εγγραφή στα κτηματολόγια του
Δήμου Ξάνθης της βοσκής παρά τω χωριό ΧΡΥΣΑ του Δήμου Ξάνθης, η οποία μεταγράφηκε στο
Υποθηκοφυλακείο Ξάνθης στον τόμο 539 και αύξοντα αριθμό μεταγραφής 32. Σύμφωνα δε με την
ανωτέρω διάταξη, οι τότε κοινότητες και δήμοι των νέων χωρών απέκτησαν αυτοδικαίως την κυριότητα
των βοσκήσιμων εκτάσεων (των τουρκικών κοινοτήτων), οι οποίες είχαν ανέκαθεν αφεθεί κατά τον
τουρκικό νόμο περί γαιών στην κοινή χρήση των κατοίκων των χωριών που αποτέλεσαν τις κοινότητες
και τους δήμους αυτούς, έστω και αν αναγνωρίστηκαν στη συνέχεια με διαφορετικό όνομα, και
επομένως έπαυσε έκτοτε να υπάρχει επί των γαιών αυτών το δικαίωμα κυριότητας του Ελληνικού
Δημοσίου ως διαδόχου του Τουρκικού Δημοσίου. Ετσι και στην προκειμένη περίπτωση απέκτησε
αυτοδικαίως την κυριότητα της μείζονος έκτασης ο Δήμος Ξάνθης (στον οποίο ανήκει ο οικισμός
Χρύσας) από την πρώην Κοινότητα Χρύσας ή τουρκιστί «Κιρέτσιλερ». Η έννοια δε των γαιών που
είχαν αφεθεί ή εγκαταλειφθεί στην κοινή χρήση, προσδιορίζεται με ευθεία παραπομπή στις σχετικές
διατάξεις του περί γαιών νόμου της 7 Ραμαζάν 1274 (1856), ο οποίος διατηρήθηκε σε ισχύ στις χώρες
που διετέλεσαν προηγουμένως υπό την άμεση κυριαρχία του οθωμανικού κράτους και μετά την
εισαγωγή της ελληνικής αστικής νομοθεσίας κατά το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 147/1914. Από τις διατάξεις
αυτές και ειδικότερα εκείνες των άρθρων 1παρ. 4, 5 παρ. 2 και 91-102 του νόμου περί γαιών, προκύπτει
ότι οι γαίες που είχαν αφεθεί στην κοινή χρήση (εγκατελειμένες γαίες- μετρουκέ) μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται και οι βοσκήσιμες εκτάσεις, αποτελούσαν ιδιαίτερη κατηγορία γαιών διαφορετική από
εκείνη των δημοσίων γαιών (εραζί εμιριγέ), διότι ανήκαν μεν όπως και οι τελευταίες στο οθωμανικό
δημόσιο, αλλά ενώ στις δημόσιες γαίες υπό προϋποθέσεις παρεχωρείτο σε ιδιώτες δικαίωμα
εξουσιάσεως (τεσσαρούφ), στις καθιερωμένες στην κοινή χρήση γαίες απαγορευόταν η με οποιοδήποτε
τρόπο εξουσίασή τους από ιδιώτη και αυτές παρεχωρούντο είτε επισήμως με την έκδοση σουλτανικών
φιρμανίων είτε με την ανοχή του τουρκικού κράτους στην αποκλειστική κοινή χρήση της ολότητας των
κατοίκων ενός ή περισσότερων χωριών η κωμοπόλεων, το δικαίωμα των οποίων μάλιστα είχε
κατοχυρωθεί ως απαράγραπτο με το άρθρο 102 του περί γαιών νόμου. Σύμφωνα δηλαδή με την διάταξη
του ν. 2074/1920 η νομική και πραγματική κατάσταση των βοσκήσιμων γαιών για να χαρακτηριστούν
αυτές έτσι έπρεπε να είχε διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας, δηλαδή τα
δικαιοπαραγωγικά γεγονότα της καθιέρωσης τους στην κοινή χρήση των κατοίκων του χωριού κτλ. να
είχαν συντελεστεί στο χώρο και χρόνο της κυριαρχίας αυτής. Γεγονός το οποίο συντρέχει και στην
προκειμένη περίπτωση για την επίδικη έκταση. Η δε χρήση της προοριζόταν ανέκαθεν και από
αμνημονεύτων χρόνων για τη βοσκή των αιγοπροβάτων και λοιπών μεγάλων ζώων των κατοίκων της
τότε Κοινότητας Χρύσας (Κιρέτσιλερ), μέχρι του χρόνου της απελευθέρωσης της Ξάνθης και της
σύστασης του Δήμου Ξάνθης, Μετά δε την απελευθέρωση της περιοχής οι κτηνοτρόφοι του συνοικισμού
Χρύσας, (που αποτελεί οικισμό του Δήμου Ξάνθης) συνέχισαν να χρησιμοποιούν την επίδικη έκταση,
όπως και τη γύρω από αυτή μείζονα έκταση, για τη βοσκή των ζώων τους, κάτι το οποίο βεβαιώνεται και
στην προαναφερόμενη απόφαση της επιτροπής, όπως επίσης βεβαιώνεται ότι ουδεμία μεταβολή ή
αμφισβήτηση υπήρχε στην κυριότητα του Δήμου Ξάνθης όσον αφορά την βοσκήσιμη αυτή έκταση.
Ουδέποτε δε αμφισβητήθηκε η μορφή της έκτασης αυτής μέχρι σήμερα, τόσο από το Δημόσιο, όσο και
από το Δασαρχείο Ξάνθης, ώστε να θεωρείται δασική. Λόγω όμως των διάφορων ασθενειών (κυρίως του
αφθώδους πυρετού) που προσέβαλαν τα ζώα των κατοίκων του οικισμού Χρύσας τα τελευταία χρόνια,
αποδεκατίστηκαν τα κοπάδια των κατοίκων της περιοχής σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, με συνέπεια να
μειωθεί η κτηνοτροφία στην περιοχή και ενδεχομένως να έχει αναπτυχθεί κάποια ήπια βλάστηση.

3/Επίσης ότι τμήμα της ανωτέρω μείζονος έκτασης, επιφάνειας 561.752 τ.μ. εντάχθηκε στην
Βιομηχανική Περιοχή Νομού Ξάνθης κατά την επέκτασή της (ΦΕΚ 209/5-3-1998 τεύχος Β’), καθώς και
άλλα τμήματα αυτής, επιφάνειας 224.321,90 και 146.871,60 τ.μ., παραχωρήθηκαν με χρησιδάνειο για 20
έτη προς το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των
στρατιωτικών αναγκών εκπαίδευσης των μονάδων του Στρατού «Τριανταφυλλίδη».
4/Η μείζων ανωτέρω έκταση των 2.552.000 τ.μ., εγγράφηκε επίσης και στο Εθνικό Κτηματολόγιο
από το Δήμο Ξάνθης το έτος 2009, ως δημοτική έκταση.
5/Η προς χαρακτηρισμό έκταση δεν αποτελούσε ποτέ δασική αλλά χρησιμοποιούνταν ανέκαθεν
ως βοσκή για τους κατοίκους του χωριού Χρύσας και μέχρι τουλάχιστον το έτος 1972, αλλά και μέχρι
σήμερα, η δε μορφή της δεν είχε ποτέ δασικό χαρακτήρα και
6/Η μείζων επίσης δημοτική έκταση (τμήμα της οποίας αποτελεί η επίδικη) εξακολουθεί να
οριοθετείται μέχρι σήμερα ως βοσκοτόπι του Δήμου Ξάνθης και με κανονιστικές αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου να ορίζεται το δικαίωμα βοσκής για τους δημότες και μη του Δήμου Ξάνθης
(πλην των εκτάσεων που έχουν παραχωρηθεί σε τρίτους). Ακόμη και μέχρι σήμερα η ανωτέρω έκταση
παραμένει δημοτικό βοσκοτόπι και σε καμία περίπτωση δεν εμπίπτει στις διατάξεις της Δασικής
Νομοθεσίας».
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τον ορισμό ειδικού δασολόγου ή περιβαλλοντολόγου για τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης για την
υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου Ξάνθης, για μία έκταση που κρίθηκε δασική με απόφαση
Δασάρχη Ξάνθης για να χρησιμοποιηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δασικών Αμφισβητήσεων.
………………………………………………………………………………………………… ……………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 19-1-2018
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

