
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.6/2014

Στη Ζάκυνθο σήμερα την 15= Ιανουαρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. 
στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου, συνήλθε και συνεδρίασε δημόσια η Πρωτοβάθμια 
Επιτροπή Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων Ζακύνθου (άρθρ. 10 παρ.3 Ν.998/79 ) 
προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί του παρακάτω θέματος:
6— θέμ,α: Εξέταση της αριθμ.59524/4666/06-07-2012 απόφασης άσκησης 
αντιρρήσεων του Δ/ντή Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου κατά της αριθμ. 1046/25-04-2012 
πράξης χαρακτηρισμού της Δ/νσης Δασών Ζακύνθου και τις αριθμ. 1574/29-06-12 
αντιρρήσεις του Γεωργίου Νικολ. Χάρου.
Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι:
1 ,κ.Ευσταθία Πιερρουτσάκου, Πρωτόδικης Π.Ε. Ζακύνθου, πρόεδρος της επιτροπής, 
αναπληρωματικό μέλος,
2.κ.Δημήτριος Δήμος, δασολόγος της Δ/νσης Δασών Ζακύνθου, τακτικό μέλος,
3.κ.Θεοδώρα Ποσοτίδου, γεωπόνος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε.Ζακύνθου, αναπληρωματικό μέλος ,
επίσης μετείχε και η κ. Παναγιώτα Αλεξανδρή, υπάλληλος της Δ/νσης Δασών 
Ζακύνθου γραμματέας της επιτροπής.
Η επιτροπή αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου και 
την αριθμ.2/15-01-14 απόφαση του προϊσταμένου της Δ/νσης Συντονισμού & 
Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι/σχετική με την αριθμ.59524/4666/06-07-2013 
απόφαση για άσκηση αντιρρήσεων καθώς επίσης και την αρχθμ.3/15-01-14 δήλωση 
του Γεωργίου Χάρου που προσκόμισε στην επιτροπή ο δικηγόρος Αλέξανδρος 
Σούλης ο οποίος παρουσιάστηκε μαζί με τον τεχνικό σύμβουλο κ.Στάμου και ο 
οποίος δήλωσε ότι:
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 12 και άρθρο 1 παρ. 12 είναι πολύ μικρό το ποσοστό που 
χαρακτηρίσθηκαν δάση και δεν υπάρχει λόγος αντιρρήσεων ,οπότε παραιτούμεθα και 
εμείς αρκεί να επιβεβαιωθεί η πράξη χαρακτηρισμού της Δ/νσης Δασών Ζακύνθου 
και να επανακριθούν σ'άλλη συνεδρίαση οι ανακλήσεις σύμφωνα με το άρθρο 36 
παρ.1 & 2Ν.3698/2008.
Η επιτροπή αποφάσισε να μελετήσει το φάκελο και να αποφασίσουν σε επόμενη 
συνεδρίαση.
Στις 22-01-14 η επιτροπή, μετά από εισήγηση της προέδρου, αποφάσισε να 
παρευρίσκεται σε επόμενη συνεδρίαση και ο εισηγητής της πράξης χαρακτηρισμού 
για την υπόθεση κ. Χάρου κ. Σκαλτσογιάννης Δημήτριος.
Αφού ενημερώθηκε ο κ. Σκαλτσογιάννης Δημήτριος Δασολόγος της Δ/νσης Δασών 
Ζακύνθου παρουσιάστηκε ενώπιον της επιτροπής στις 07-03-14 και έδωσε τις 
απαιτούμενες διευκρινίσεις στην επιτροπή.
Το μέλος της επιτροπής κ. Δήμος Δημήτριος κατέθεσε στην επιτροπή νέο 
τοπογραφικό της έκτασης το οποίο και θα επικυρώσει η επιτροπή.

Κατόπιν της μελέτης των τίτλων η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να ζητηθούν από 
τον δικηγόρο του κ,Γεωργίου Χάρου κ.Αλέξανδρο Σούλη διευκρινίσεις για τους 
τίτλους και τις μεταγραφές αυτών.
Στις 24-03-14 συνεχίζεται η συνεδρίαση της επιτροπής και αποφάσισε ότι:



Σχετικά με τη διαπίστωση της αναγωγής και της μεταγραφής των τίτλων ιδιοκτησίας 
της έκτασης που αναφέρεται στην από 1046/15-04-2012 πράξη χαρακτηρισμού 
εκτάσεως του Δ/ντή Δασών Ζακύνθου Γεωργίου Χάρου λεκτέα τα εξής:

Α) Η έκταση αυτή, κατά τους ισχυρισμούς τού Γεωργίου Χάρου, παραχωρήθηκε με 
διάταγμα της Ενετικής Πολιτείας από το έτος 1784 στον απώτατο δικαιοπάροχο του 
και προπάππο Ανδρέα Φλαμπουριάρη, κόντε Στυλιανό Φλαμπουριάρη. Προς 
απόδειξη τούτου προσκομίσθηκε ένα έγγραφο στην λατινική γλώσσα ( το πρωτότυπο, 
κατά δήλωσή του, βρίσκεται εις χείρας του),χωρίς νόμιμη μετάφραση του στην 
Ελληνική γλώσσα.

Β) Ο Ανδρέας Φλαμπουριάρης του Στυλιανού εκ της όλης έκτασης, ως κύριος αυτής, 
όπως αναφέρεται, μετεβίβασε με δωρεά εν ζωή, δυνάμει του με αριθμό 
43626/08.09.1934 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Ζακύνθου Γεωργίου Ζήβα 
Λαλιώτη, το Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Μονής Αναφωνήτριας με τις 
αυλές και τα προαύλια προς την Ιερά Μονή Στροφάδων και Αγίου Διονυσίου, νόμιμα 
εκπροσωπούμενη από τον Μητροπολίτη Ζακύνθου Χρυσόστομο, σε συνδυασμό με το 
αριθμό πρωτ. 797/1935 έγγραφο της Ιεράς Μητρόπολης Ζακύνθου.

Γ) Ο Ανδρέας Φλαμπουριάρης του Στυλιανού ο οποίος απεβίωσε την 01-02-1961 
στην Αθήνα, κατέλειπε την. από 04-11-1960 ιδιόγραφη διαθήκη του η οποία 
δημοσιεύθηκε νόμιμα από το Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του στις 09- 
02-1961 με το αριθμό 948/1961 πρακτικό του και κηρύχθηκε κυρία με τη με αριθμό 
2.083/1961 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου δυνάμει της οποίας εγκατέστησε, μεταξύ 
άλλων, κληρονόμο επί δήλου πράγματος ( κτηματικής έκτασης καθώς και το νησάκι 
Άγιος Ιωάννης που βρίσκονται στη θέση «Μ ονής Αναφωνήτριας» )και τη 
μετέπειτα αποβιώσασα κόρη του Σοφία συζ.Παναγιώτη Αγγελακοπούλου. 
Συγκεκριμμένα σύμφωνα με τη διαθήκη η κτηματική έκταση περιγράφεται ως εξής: 
« Ε ις  την κόρη μου Σοφία τα εν Μονή Αναφωνήτριας χωράφια και ελαιόδεντρα με 
τα εντός δεξαμενάς, ως και τη οικία μετά των λοιπών οικημάτων μου και του 
παρεκκλησίου Αγίας Αναστασίας προαυλίου Μονής Περιβολείου και των δυο ετέρων 
περιβολίων, επίσης τα ακαλλιέργητα μέρη, ήτοι δάση, όπως περιγράφονται στο 
αντίγραφο των Αρχειοφυλακίων, μέχρι θαλάσσης και το μικρό νησάκι» .

Δ) Η Σοφία συζ. Παναγιώτη Αγγελακοπούλου το γένος Ανδρέα Φλαμπουριάρη, η 
οποία απεβίωσε την 09-03-1989 στον Π ειραιά  κατέλειπε την από 16.01.1989_ 
ιδιόγραφη διαθήκη της, η οποία δημοσιεύτηκε νόμιμα στο Πρωτοδικείο Αθηνώνκαχά 
τη συνεδρίαση του otic 30-06-1989 με το με αρθμό 2147/1989 πρακτικό του.και· 
Ταχταγ.ωρήθηκε στα βιβλία διαθηκών του Δικαστηρίου αυτού στον τόμο 1324-και,με 
αριθμό 87 και κηρύχθηκε κυρία με το αριθμό 752/30-06-1989 πρακτικό του ιδίου 
Δικαστηρίου δυνάμει της οποίας εγκατέστησε μεταξύ άλλων κληρονόμο της το σύζυ 
γό της Παναγιώτη Αγγελακόπουλο του Ανδρέα, εφ'ολοκλήρου της περουσίας της, 
πλην αυτών που άφηνε σε άλλους κατανομαζόμένους μεταξύ των οποίων και τον 
ανεψιό της, Γεώργιο Χάρο, και αφ'ετέρου όριζε ότι μετά το θάνατο αυτού ( συζύγου 
της) τα εις αυτόν καταληφθέντα ακίνητα να περιέρχονται στον ως άνω ανεψιό της. 
Συγκεκριμμένα σύμφωνα με τη διαθήκη η κτηματική έκταση περιγράφεται ως εξής 
« ό λ η  μου η κτηματική περιουσία της Μονής Αναφωνήτριας εις τη Νήσο Ζάκυνθο 
να περιέρχεται εις την απόλυτο δικαιοδοσία του χωρίς να μπορεί να τον εμποδίσει και 
να τον στεναχωρήσει κανείς.. . » .



Ε) Ο Παναγιώτης Αγγελακόπουλος του Ανδρέα με την με αριθμό 1368/04-10- 
1989βδήλωσή του ενώπιον του Γραμματέα Αποποιήσεων του πρωτοδικείου Αθηνών, 
αποποιήθηκε την επαχθείσα σε αυτόν ως άνω κληρονομιά.

ΣΤ) Ο Γεώργιος Χάρος του Νικολάου με την με αριθμό 23.903/17.03.2014 πράξη 
δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς της Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολέττας σΰζΓ 
Δημητρίου Γυφτόπουλου η οποία έχει νόμιμα μεταγραφεί στα οικεία βιβλία του 
υποθηκοφυλακείου Ζακύνθου ( τ.820 α.74) αποδέχτηκε ρητά και ανεπιφύλακτα σαν 
εκ διαθήκης κληρονόμος της αποβιωσάσης θείας του Σοφίας συζ. Παναγιώτη 
Αγγελακοπούλου το γένος Ανδρέα Φλαμπουριάρη το εις αυτήν περιεχόμενο ακίνητο 
στη Ζάκυνθο, στη θέση «  ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑΣ »  της κτηματικής 
περιφέρειας της κοινότητας Αναφωνήτριας Ζακύνθου, ήδη σήμερα στη δημοτική 
ενότητα Ελατίων του νέου Δήμου Ζακύνθου καθώς και για λογαριασμό της 
δικαιοπαρόχου του την επαχθείσα κατά τα ανωτέρω σε αυτή κληρονομιά.
Στην ως άνω πράξη προσαρτάΐαι το από Μαΐου 2012 τοπογραφικό διάγραμμα του t 
Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Γεωργίου Βασιλάκη αναφορικά με την έκταση 
που περιγράφεται.

Η επιτροπή κατά τη μελέτη των ανωτέρω εγγράφων ( τίτλων ιδιοκτησίας και 
πιστοποιητικού μεταγραφής) και όσων ακόμη τέθηκαν υπόψη της έλαβε ομόφωνα 
την απόφαση ότι οι τίτλοι ιδιοκτησίας του Γεωργίου Χάρου δεν ανάγονται σε_
ημερομηνία προ της 23 Φεβρουάριου 1946 για τους κάτωθι λόγους:___ _
α) Από το υπό στοιχεία (Α) έγγραφο δεν δύναται να διαπιστωθεί ότι πράγματι αφορά 
την επίδικη έκταση, λόγω της γλώσσας στην οποία έγει συνταγθεί. 
β) Σε κάθε περίπτωση δεν αποδείχθηκε ότι ο Ανδρέας Φλαμπουριάρης του Στυλιανού 
τυγχάνει απόγονος του φερομένου ως απώτατου δικαιοπαρόχου του κόντε Στυλιανού 
Φλαμπουριάρη.
γ) Δεν αποδείχθηκε ο τίτλος κτήσης της έκτασης που εξετάζεται, αναφορικά με τον 
φερόμενο ως κύριο αυτού Ανδρέα Φλαμπουριάρη.
δ) Άπο το" από 27-04-1945 έγγραφο του Σπυρίδωνος Φλαμπουριάρη προς το 
Υπουργείο Οικονομικών ( Γενική Διεύθυνση Δημοσίου Λογιστικού ) με το οποίο 
αιτείτο αποζημίωση για τις υλικές ζημιές που προκάλεσαν Γερμανικά στρατεύματα 
στο ακίνητο, προκύπτει ότι αυτό ανήκε ολόκληρο, κατά δήλωσή του, στον ωςΑνχα-- 
Σπυρίδωνος Φλαμπουριάρη του Στυλιανού ( αδελφού προφανώς του Ανδρέα 
Φλαμπουριάρη).Το γεγονός αυτό δημιουργεί πρόσθετα εύλογες αμφιβολίες. 
αναφορικά  με την κυριότητα επί του ως άνω ακινήτου το οποίο φέρεται ανήκον στον 
,Ανδρέα Φλαμπουριάρη. Γ
ε) Τέλος, από άπαντα τα προσκομιζόμενα έγγραφα, πλην του ως άνω υπό στοιχεία ΣΤ 
( στο οποίο προσαρτάται πρόσφατο, μόλις του 2012 τοπογραφικό διάγραμμα ) δεν 
προκύπτουν με σαφήνεια τα όρια, και το εμβαδόν της έκτασης, ώστε να δύναται να 
ταυτοποιηθεί.

Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών της η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι 
δέχεται τις διορθώσεις σύμφωνα με το νέο τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου 
μηχανικού Βασιλάκη Γεωργίου των επιμέρους τμημάτων ως προς τα εμβαδά τους και 
τις συντεταγμένες τους και διορθώνει αυτά εξαιτίας των μικροδιαφορών που 
προέκυψαν σε σχέση με το θεωρημένο τοπογραφικό της πράξης χαρακτηρισμού.



Οι εκτάσεις των οποίων οι τίτλοι δεν ανάγονται πριν τις 23-02-1946 παραμένουν 
ως δασικές (δασωμένοι αγροί μη αναγνωρισμένοι) άρθρ.3 παρ.2 Ν 998/79 εμβαδού 
964,657 στρεμ. όπου η βλάστηση είναι χαμηλή καλυπτόμενη από αείφυλλα 
πλατύφυλλα, καθώς και ως Δάση εκεί όπου η βλάστηση είναι υψηλή καλυπτόμενη 
κυρίως από χαλέπιο πεύκη (άρθρο 3 παρ.1 Ν.998/79) εμβαδού 161,993 στρεμμάτων 
και τα υπόλοιπα ως αγροί οι οποίοι είναι μέσα σε αναδασωτέες εκτάσεις εμβαδού 
141,307 στρεμ.και αγροί εμβαδού 86,9 στρεμ.
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