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ΘΕΜΑ : «Υλοτοµία αυτοφυών δένδρων σε αποστραγγιστικά δίκτυα» !
Σχετ: 1. Το οικ.71880/3331/14-11-2013 έγγραφό σας. 
          2. Το µε αριθµ. 1339/8-10-2013   έγγραφο της Κτηµατικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων.  
          3. Το µε αριθµ. 19781/1494/20-6-2013 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισµού και Επιθεώρησης Δασών Ηπείρου-     
              Δυτικής Μακεδονίας. 
         4. Το Ν.Δ. 497/17-6-1974 «Περί καθορισµού των ζωνών καταλήψεως των  αρδευτικών, στραγγιστικών και 

αντιπληµµυρικών έργων της χώρας και της διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκµεταλλεύσεως αυτών».(203Α). 
        5. Το Ν.Δ. 3381/1958 «Περί εγγείων βελτιώσεων» (181Α).  
        6. Την µε αριθµ. 416/2003 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ . 
        7. Το µε αριθµ. 1050/9-10-2012 έγγραφο της Δ/νσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού 

Εξοπλισµού του ΥΠ.Α.Α.Τ. 
        8. Το µε αριθµ. Δ10Α 1143870/4262ΕΞ 2012 /12-10-2012 έγγραφο της Δ/νσης Δηµόσιας Περιουσίας/Τµήµα Α΄ του  

Υπουργείου. Οικονοµικών. 
        9. Το ΕΜΠ 10/7/25-7-2013 έγγραφο του Οικονοµικού Επιθεωρητή της Δ/νσης Οικονοµικής Επιθεώρησης Ηπείρου. 

του Υπουργείου Οικονοµικών. !
Σε απάντηση του ανωτέρω (1) σχετικού σας εγγράφου, έχοντας υπόψη τα λοιπά σχετικά έγγραφα 

και το φάκελο της υπόθεσης στην αρµόδια υπηρεσία της Ειδικής Γραµµατείας, σας γνωρίζουµε τα 

εξής: 

  Το ανακύψαν ζήτηµα του καθαρισµού των αποστραγγιστικών τάφρων πρέπει να εξεταστεί και να 

δικαιολογηθεί µε τους λόγους δηµοσίου συµφέροντος που άπτονται της ζωής των κατοίκων και της 

δηµόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, σε περίπτωση πληµµυρών (σχετ. 9). 

Τα αποστραγγιστικά δίκτυα  στις αγροτικές εκτάσεις αποτελούν έργα υποδοµής για την αποτροπή 

των πληµµυρικών φαινοµένων στις εκτάσεις αυτές και σε καµία περίπτωση δεν αποκτούν δασικό 

χαρακτήρα µε την ανάπτυξη ξυλώδους βλάστησης επί αυτών. 
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Τα δίκτυα αυτά, ως εµπίπτοντα στη Β’ κατηγορία έργων εγγείων βελτιώσεων σύµφωνα µε το 

άρθρο 5 του ν.δ. 3881/1958, υπάγονται ως προς τη διοίκηση, συντήρηση και λειτουργία τους στους 

οικείους Ο.Ε.Β. (άρθρα 6 παρ. 2 και 14 παρ. 2 ν.δ. 3881/1958 «περί εγγείων βελτιώσεων»).  

Περαιτέρω οι ζώνες των ανωτέρω έργων τελούν υπό τη διοίκηση, διαχείριση και εκµετάλλευση 

των Ο.Ε.Β., κατόπιν σχετικής µεταβίβασης µε υπουργική απόφαση, κατά τα ειδικότερον 

προβλεπόµενα στο άρθρο 2 παρ. 2 του ν.δ. 497/1974, ή άτυπης παράδοσης σε αυτούς των ανωτέρω 

αρµοδιοτήτων εκ µέρους του Δηµοσίου µε τη θέληση του (Γνωµ. ΝΣΚ υπ’ αριθµ. 416/2003). Άλλως η 

διαχείριση και εκµετάλλευση των ζωνών των ως άνω έργων ανήκει στην οριζόµενη στην παρ. 1 του 

άρθρου 3 του ν.δ. 497/1974 υπηρεσία. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες κρίνουν ότι, είναι αναγκαία η αποµάκρυνση της φυόµενης δασικής 

βλάστησης επί των δικτύων αυτών, υποβάλλουν σχετικό αίτηµα στην αρµόδια δασική υπηρεσία, η 

οποία οφείλει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: 

1. Στην έγκριση της υλοτοµίας ως εκτάκτου καρπώσεως, για λογαριασµό του ΤΟΕΒ ή ΓΟΕΒ που 

διαχειρίζεται τα ανωτέρω δίκτυα σύµφωνα µε το αρθρ.3 ΒΔ 247/31-03- 1960, του ενδεικτικού καθ’ 

ύψος και οριστικού κατ’ επιφάνεια ξυλώδους όγκου που αναφέρεται στο αίτηµα χωρίς να απαιτηθεί 

αυτοψία και προσήµανση.  

2. Στην καταµέτρηση των δασικών προϊόντων που θα προκύψουν από την υλοτοµία, χορηγώντας τα 

ανάλογα δελτία µεταφοράς για τη νόµιµη διακίνησή τους.  

Τα παραγόµενα προϊόντα ανήκουν στο ΤΟΕΒ ή ΓΟΕΒ και η διάθεσή τους διενεργείται από τους 

ίδιους σύµφωνα µε την παρ. 2 του αρθρ.3 του ΝΔ 497/1975, υπό την εποπτεία  του οικείου ΟΤΑ ή της 

αρµόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας αντίστοιχα χωρίς καµία εµπλοκή της δασικής υπηρεσίας. 
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