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ΘΔΜΑ: Αλάξηεζε δαζηθνύ ράξηε όισλ ησλ Σνπηθώλ θαη Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ ( 82 ζπλνιηθά ) ησλ Γήκσλ
Αικσπίαο ,Έδεζζαο (εθηόο ηνπ πξν-Καπνδηζηξηαθνύ Ο.Σ.Α.Έδεζζαο), Πέιιαο θαη θύδξαο, ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Πέιιαο θαη πξόζθιεζε ελδηαθεξνκέλσλ γηα ππνβνιή αληηξξήζεσλ θαηά ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπ.
Έρνληαο ππόςε :
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο 26, Ν. 3889/2010 (Φ.Δ.Κ. 182Α΄) «Υξεκαηνδόηεζε Πεξηβαιινληηθώλ
Παξεκβάζεσλ, Πξάζηλν Σακείν, Κύξσζε Γαζηθώλ Υαξηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο απηέο ηζρύνπλ κεηά ηελ
ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπο κε ηα άξζξα 153 έσο 155 ηνπ Ν. 4389/2016 (ΦΔΚ 94Α ́) «Δπείγνπζεο δηαηάμεηο
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρσλ θαη δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν. 2664/1998 «Δζληθό Κηεκαηνιόγην θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 275Α΄) όπσο
ηζρύεη.
3. Σελ 143783/1597/20-7-2016 εγθύθιην Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο «Καηάξηηζε ,
αλάξηεζε, θύξσζε δαζηθώλ ραξηώλ»
4. Σν 145179/2131/16-9-2016 Γεληθνύ Γηεπζπληνύ Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Γαζώλ θαη Αγξνπεξηβάιινληνο
«Δθαξκνγή άξζξνπ 23 Ν 3889/2010»
5. Σελ 143792/1794/3-8-2016 (Φ.Δ.Κ.2750 Β΄) απόθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο
κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ εηδηθό δηθηπαθό ηόπν αλάξηεζεο δαζηθώλ ραξηώλ θαη ππνβνιήο
αληηξξήζεσλ.
6. Σελ 146776/2459/21.10.2016 (Φ.Δ.Κ. 3532 Β΄) απόθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο αλάξηεζεο έσο ηελ θύξσζε ησλ δαζηθώλ
ραξηώλ.
7. Σελ 151585/323/3-2-2017 (Φ.Δ.Κ.347/.Β΄) θνηλή απόθαζε Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ 155973/999/26-04-2017(Φ.Δ.Κ. 1491/Β) όκνηα «Καθοριζμός ειδικού ηέλοσς
για ηην άζκηζη ανηιρρήζεων ηης παραγράθοσ 1 ηοσ άρθροσ 15 ηοσ ν. 3889/2010(ΦΕΚ 182Α΄) καηά ηοσ περιετομένοσ
αναρηημένοσ δαζικού τάρηη » θαη ζπκπιεξώζεθε από ηελ 160525/2210/20-09-2017(Φ.Δ.Κ. 3327/Β΄).
8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4462/28-3-2017 (Φ.Δ.Κ. 39/Α) «Σξνπνπνηήζεηο – πξνζζήθεο ζην
λ.3889/2010 (Α΄182) ».
9. Την 153394/919/12-4-2017(Φ.Δ.Κ. 1366/Β΄) απόθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο
πεξί θαζνξηζκνύ, πξνζδηνξηζκνύ, ηξόπνπ θαη δηαδηθαζίαο δηόξζσζεο πξόδεισλ ζθαικάησλ ζηελ θαηάξηηζε θαη
θύξσζε ησλ δαζηθώλ ραξηώλ
10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ Ν.4483/2017 (ΦΔΚ107/Α /31-7-2017) «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ
ηνπλ.3889/2010».
11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 4489/2017 (Φ.Δ.Κ. 140/Α) «Σξνπνπνίεζε ηνπ αξ. 16 ηνπ λ. 3889/2010 γηα
ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αληηξξήζεσλ θαη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ ηδίνπ λόκνπ «Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 23 γηα ηελ
απνηύπσζε ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκώλ ζηνπο δαζηθνύο ράξηεο».
12. Σελ 162371/2429/13-10-2017 απόθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, κε ηελ νπνία
εγθξίλεηαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ αλάξηεζεο έσο ηελ θύξσζε ηνύ δαζηθνύ ράξηε ζηε Γ/λζε Γαζώλ Πέιιαο .
13. Σελ 162380/2554/27-10-2017(ΑΓΑ: ΩΓΚΑ4653Π8-ΒΛΘ)εγθύθιην δηαηαγή ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο &
Δλέξγεηαο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο Αλάξηεζεο Γαζηθώλ Υαξηώλ
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14. Σν πεξηερόκελν ηνπ δαζηθνύ ράξηε όισλ ησλ Σνπηθώλ θαη Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ ( 82 ζπλνιηθά ) ησλ Γήκσλ
Αικσπίαο, Έδεζζαο (εθηόο ηνπ πξνθαπνδηζηξηαθνύ Ο.Σ.Α. Έδεζζαο), Πέιιαο θαη θύδξαο , ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλόηεηαο Πέιιαο, πνπ ζεσξήζεθε κε ηελ κε αξ. νηθ.15927/26-10-2017 (ΑΓΑ:66ΟΥΟΡ1Τ-6ΚΓ) απόθαζή καο.

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κε
A. Σελ αλάξηεζε ηνπ ζεσξεκέλνπ δαζηθνύ ράξηε , ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ( 82 ζπλνιηθά ) ησλ Γήκσλ
Αικσπίαο ,Έδεζζαο (εθηόο ηνπ πξν-Καπνδηζηξηαθνύ Ο.Σ.Α. Έδεζζαο), Πέιιαο θαη θύδξαο, ηεο Π.Δ.
Πέιιαο , ζπλνιηθήο έθηαζεο 2.476.046,16 ζηξεκκάησλ, ζηνλ εηδηθό δηαδηθηπαθό ηόπν αλάξηεζεο
δαζηθώλ ραξηώλ θαη ππνβνιήο αληηξξήζεσλ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΔΚΥΑ Α.Δ.
http://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Pages/das.aspx
ηνλ αλσηέξσ αλαξηώκελν δαζηθό ράξηε πεξηιακβάλεηαη θαη ν ηζηνξηθόο νξζνθσηνράξηεο , πνπ απεηθνλίδεη ηα
πνιύγσλα ησλ δαζηθώλ ελ γέλεη εθηάζεσλ , πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ από ηα θσηνεξκελεπηηθά ζηνηρεία ησλ παιαηόηεξσλ
αεξνθσηνγξαθηώλ.
εκεηώλεηαη όηη ζηνλ αλαξηεκέλν δαζηθό ράξηε νη πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3889/2010 όπσο ηζρύεη,
εμαηξνύληαη ηεο αλάξηεζεο.
Β. Καιείηαη θάζε ελδηαθεξόκελνο, αθνύ ιάβεη γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ αλαξηεκέλνπ θαηά ηα πξνεγνύκελα
δαζηθνύ ράξηε, λα ππνβάιεη ηηο ηπρόλ αληηξξήζεηο ηνπ ή ηελ αίηεζε δηόξζσζεο πξνδήισλ ζθαικάησλ εληόο
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο εθαηόλ πέληε (105) εκεξώλ ε νπνία αξρίδεη ηελ 13εε Ννεκβξίνπ 2017, εκέξα Γεπηέξα
Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο , είλαη ε 26ε Φεβξνπαξίνπ 2018, εκέξα Γεπηέξα.
Γηα ηνπο θαηνηθνύληεο ή δηακέλνληεο ζηελ αιινδαπή, ε παξαπάλσ πξνζεζκία θαηά είθνζη (20 ) εκέξεο,
ζπλεπώο ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αληηξξήζεσλ είλαη ε 19ε Μαξηίνπ 2018, εκέξα
Γεπηέξα .
Με ηηο αληηξξήζεηο πξνβάιινληαη ιόγνη πνπ αθνξνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ ραξαθηήξα
θαη ηεο κνξθήο ησλ εκθαληδόκελσλ ζην ράξηε εθηάζεσλ.
Αηηήζεηο δηόξζσζεο πξνδήισλ ζθαικάησλ αθνξνύλ κόλν ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξ. Α ηεο153394/919/12-4-

2017(Φ.Δ.Κ. 1366/Β΄) Τπνπξγηθήο Απόθαζεο.
Αληηξξήζεηο θαη αηηήζεηο δηόξζσζεο πξνδήισλ ζθαικάησλ κπνξνύλ λα ππνβάινπλ θπζηθά θαη λνκηθά
πξόζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ δηθαίνπ, θαζώο θαη ην Διιεληθό Γεκόζην θαη νη νηθείνη Ο.Σ.Α. πξώηνπ θαη δεπηέξνπ
βαζκνύ, εθόζνλ επηθαινύληαη γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληόο ηνπο εκπξάγκαηα ή ελνρηθά δηθαηώκαηα ζηηο
πεξηιεθζείζεο ζηνλ αλαξηεζέληα δαζηθό ράξηε δαζηθέο, ρνξηνιηβαδηθέο θαη βξαρώδεηο ή πεηξώδεηο εθηάζεηο.
Αληηξξήζεηο θαη αηηήζεηο δηόξζσζεο πξνδήισλ ζθαικάησλ εηδηθά θαηά ηεο παξάιεηςεο λα πεξηιεθζεί ζην
δαζηθό ράξηε νξηζκέλε δαζηθνύ ραξαθηήξα ή ρνξηνιηβαδηθή ή βξαρώδεο ή πεηξώδεο έθηαζε κπνξεί λα ππνβάιεη θάζε
θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν θαη, ηδίσο,ην Διιεληθό Γεκόζην, νη Ο.Σ.Α. πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ ζηα δηνηθεηηθά όξηα
ησλ νπνίσλ ππάγεηαη ε έθηαζε, νη πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο ο θαη άιια λνκηθά πξόζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ
ραξαθηήξα, ζηνπο ζθνπνύο ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο.
Η ππνβνιή ησλ αληηξξήζεσλ είλαη δπλαηή κόλνλ ειεθηξνληθά, ζηνλ εηδηθό δηθηπαθό ηόπν αλάξηεζεο δαζηθώλ
ραξηώλ θαη ππνβνιήο αληηξξήζεσλ ή αηηήζεσλ δηόξζσζεο πξνδήισλ ζθαικάησλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΚΥΑ Α.Δ.
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο
θόξκαο, κε ρξήζε δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο. Αηηήζεηο δηόξζσζεο πξνδήινπ ζθάικαηνο κπνξνύλ λα θαηαηεζνύλ
θαη ζηε Γηεύζπλζε Γαζώλ.
 Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο δηόξζσζεο πξνδήινπ ζθάικαηνο δελ θαηαβάιιεηαη ηέινο . Η αίηεζε κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο ςεθηαθήο ζπκπιήξσζήο ηεο, ππνβάιιεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν, απαξέγθιηηα ζηελ
Τπεξεζία καο (Γηεύζπλζε Γαζώλ Πέιιαο) γηα λα πξνρσξήζεη ζηα πξνβιεπόκελα. Η ππνβνιή ηεο
αίηεζεο αθνξά ζε εθηππσκέλν ελππόγξαθν αληίγξαθν ηεο θαηαηεζεηκέλεο ςεθηαθήο αίηεζεο, ην νπνίν
ππνβάιιεηαη, απηνπξνζώπσο ή ηαρπδξνκηθά.
Δθόζνλ ην αίηεκα γίλεη απνδεθηό από ηελ Τπεξεζία καο γηα ηελ ππαγσγή ζε πξόδειν ζθάικα,
ζπληάζζεηαη ππόκλεκα, πνπ πξνσζείηαη ζηελ ΔΠ.Δ.Α., ώζηε απηή λα επηθπξώζεη κε ζρεηηθή απόθαζή
ηεο. ε πεξίπησζε κε απνδνρήο ηεο ππαγσγήο ζε πξόδειν ζθάικα, ελεκεξώλεηαη ν ελδηαθεξόκελνο γηα
ηελ απόξξηςε ηνπ αηηήκαηνο.
 Γηα ηελ ππνβνιή αληίξξεζεο είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκπιήξσζε ησλ γεσγξαθηθώλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ
πνιπγώλνπ/ γεσηεκαρίνπ ηεο έθηαζεο ηεο νπνίαο ακθηζβεηείηαη ν ραξαθηήξαο θαη ε κνξθή, θαζώο θαη ην
εκβαδόλ ηεο.
 Γηα ηελ ππνβνιή αληίξξεζεο θαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά εηδηθό ηέινο , ην ύςνο ηνπ νπνίνπ ππνινγίδεηαη
κε βάζε ην εκβαδόλ ηεο έθηαζεο πνπ αθνξά απηή, όπσο έρεη θαζνξηζηεί κε ηηο Κ.Τ.Α. ηεο πεξίπησζεο (7)
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αλσηέξσ.
Η κε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ πξνϋπνζέζεσλ θαζηζηά ηελ αληίξξεζε απαξάδεθηε.
Γελ απαηηείηαη θαηαβνιή ηέινπο , θαη΄εμαίξεζε, γηα αληηξξήζεηο πνπ αθνξνύλ πεξηνρέο:
α) πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην δαζηθό ράξηε, ιόγσ κε απνηύπσζεο ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεο



παξ. 2 πεξίπησζε α΄ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.3889/2010, όπσο ηζρύεη, θαζώο θαη νη εθηάζεηο πνπ
εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξ. 3β ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 4280/2014, όπσο ηζρύεη.
β)πνπ εκθαλίδνληαη σο δαζηθέο ζηε θσηνεξκελεία ηεο παιαηόηεξεο αεξνθσηνγξάθηζεο, αιιά
πεξηιακβάλνληαη ζε δηαλνκέο (θιεξνηεκάρηα) ηνπ επνηθηζκνύ θαη ηνπ αλαδαζκνύ.
γ)πνπ εκθαλίδνληαη σο ρνξηνιηβαδηθέο ή βξαρώδεηο ή πεηξώδεηο είηε θαηά ηελ παιαηόηεξε είηε
θαηά ηελ πξόζθαηε αεξνθσηνγξάθηζε, αιιά πεξηιακβάλνληαη ζε πεξηνρέο ηνπ επνηθηζκνύ θαη
ηνπ αλαδαζκνύ.
δ) γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ηειεζίδηθεο πξάμεηο ραξαθηεξηζκνύ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ
άξζξνπ 14 λ. 998/79, νη νπνίεο δελ απεηθνλίδνληαη ζηνπο αλαξηεκέλνπο δαζηθνύο ράξηεο.
ε)θαηά ην ηκήκα πνπ εκπίπηεη ζε εθθξεκείο αηηήζεηο θαη ππνζέζεηο ζηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ
14 λ.998/79 (άξζξν 28 παξ. 18.α.λ.2664/1998 όπσο ηζρύεη).
ζη) αληηξξήζεηο πνπ ππνβάιινληαη από Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ θαη Β΄ βαζκνύ.
δ΄) αληηξξήζεηο πνπ ππνβάιινληαη από ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο
ζη΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζ. 14 ηνπ λ. 4270/2014 (Α΄ 143).
Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ππαγσγήο ζηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο α΄ή β΄θαη γ΄κε ηελ αληίξξεζε
ππνβάιινληαη, απαξέγθιηηα, από ηνλ ελδηαθεξόκελν, σο απαξαίηεηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία,
βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο δόκεζεο (πεξ. α΄ ή ηεο ππεξεζίαο επνηθηζκνύ (πεξ.β΄ή γ΄)
αληίζηνηρα. Γηα ηελ πεξίπησζε δ΄ ππνβάιιεηαη ε ηειεζίδηθε πξάμε. Γηα ηελ πεξίπησζε ε
πξνζέξρεηαη ν ελδηαθεξόκελνο ζην εκείν Τπνζηήξημεο ηεο Αλάξηεζεο ηνπ Γαζηθνύ Υάξηε γηα
ηελ αλαδήηεζε θαη ηαπηνπνίεζε ησλ ππό εθθξεκόηεηα ζηνηρείσλ πξνζθνκίδνληαο ζρεηηθά
αληίγξαθα θαη ηελ επί ηόπνπ ππνβνιή αληίξξεζεο.
ηηο αληηξξήζεηο ζπκπιεξώλνληαη, επίζεο , ηα ζηνηρεία ησλ εκπξαγκάησλ ή ελνρηθώλ
δηθαησκάησλ, πνπ ζεκειηώλνπλ ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζηελ έθηαζε, πνπ
αθνξά ε αληίξξεζε.
Η κε ηήξεζε ηεο παξαπάλσ πξνϋπόζεζεο θαζηζηά ηελ αληίξξεζε,εθθξεκή.
Σα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνύ ηέινπο θαη ην έλλνκν ζπκθέξνλ, απνζηέιινληαη
από ηνλ ελδηαθεξόκελν, ην αξγόηεξν εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
αληηξξήζεσλ ζε έληππε κνξθή, ζηα εκεία Τπνζηήξημεο ηεο Αλάξηεζεο Γαζηθνύ Υάξηε, ην θάθειν
απνζηνιήο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ην όλνκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ ησλ
αληηξξήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ. πκπιεξσκαηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, πνπ επηθαιείηαη ν
ελδηαθεξόκελνο, κπνξνύλ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ αλσηέξσ αιιεινγξαθία ή θαη λα θαηαηίζεληαη
ζηελ ΔΠ.Δ.Α. θαηά ηελ εμέηαζε ηεο αληίξξεζεο.
Σα εκεία Τπνζηήξημεο Αλάξηεζεο Γαζηθνύ Υάξηε (.Τ.Α.Γ.Υ.) είλαη ηα παξαθάησ:

- .Τ.Α.Γ.Υ. Έδεζζαο
Γαζηθό Πεξίπηεξν Γηνηθεηεξίνπ θαη
5νο όξνθνο,Γηνηθεηήξην, Γ/λζε Γαζώλ Πέιιαο, Γξαθείν 521 ,
582 00 ΄Δδεζζα.
Σει.:238102760 & 2381022951
Fax:2381029954
- .Τ.Α.Γ.Υ. Αξηδαίαο
Γαζαξρείν Αξηδαίαο
Λεσθ. Ξεληηίδε 18/Δξκνύ 50
584 00 Αξηδαία
Σει.:2384021242 & 2384024897
Fax:2384022626
ηα εκεία Τπνζηήξημεο ηεο Αλάξηεζεο ηνπ δαζηθνύ Υάξηε γίλεηαη, επίζεο, ελεκέξσζε γηα ην πεξηερόκελν ηνπ
αλαξηεκέλνπ δαζηθνύ ράξηε θαη δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξόπν ππνβνιήο ησλ αληηξξήζεσλ. Σα γξαθεία
ιεηηνπξγνύλ θαζεκεξηλά από 07:30 π.κ. έσο 03:30 κ.κ. ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, θαζ΄όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ
ππνβνιήο αληηξξήζεσλ.
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ΑΔΑ: ΩΕ5ΤΟΡ1Υ-ΗΒΖ
Ο θάζε ελδηαθεξόκελνο έρεη δηθαίσκα αλάθιεζεο ησλ αληηξξήζεώλ ηνπ. Γηα ηελ αλάθιεζε αληηξξήζεσλ
απαηηείηαη ε ππνβνιή αίηεζεο αλάθιεζεο κέζσ ηνπ εηδηθνύ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ. Η ππνβνιή ηεο ελ ιόγσ
αίηεζεο είλαη δπλαηή έσο ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αληηξξήζεσλ. Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο
αλάθιεζεο, έρεη ν ίδηνο ν ππνβάιισλ αληηξξήζεηο, απηνπξνζώπσο, ή ν πιεξεμνύζηόο ηνπ, θαηόπηλ εηδηθήο
ζπκβνιαηνγξαθηθήο εληνιήο, πιεξεμνπζηόηεηαο γηα ηε/ηηο ζπγθεθξηκέλε/εο έθηαζε/εηο. Δθόζνλ ππνβιεζεί
εκπξόζεζκα αίηεζε αλάθιεζεο, ν αηηώλ δύλαηαη λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ θαηαβιεζέληνο ηέινπο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 14 λ.998/79, από ηελ αλάξηεζε ηνπ νηθείνπ δαζηθνύ ράξηε
παύεη λα ηζρύεη θαη νη επηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ηδίνπ λόκνπ θαζίζηαληαη αλαξκόδηεο γηα ηνλ
ραξαθηεξηζκό εθηάζεσλ σο δάζε, δαζηθώλ ρνξηνιηβαδηθώλ, βξαρσδώλ ή πεηξσδώλ.Γηα ηηο πεξηπηώζεηο
πνπ έρνπλ ππνβιεζεί αηηήζεηο ζηα νηθεία Γαζαξρεία γηα εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 14 λ.998/79, θαζώο θαη γηα
ηηο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνύλ ζηηο επηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 3 ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία, νη
ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αληηξξήζεηο θαηά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ αλαξηεκέλνπ δαζηθνύ
ράξηε (πεξίπησζε ε΄ εμαίξεζεο θαηαβνιήο εηδηθνύ ηέινπο).
Αλαπόζπαζηα ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία ηεο παξνύζαο απνηεινύλ ηα ςεθηαθά αξρεία ηνπ ζεσξεκέλνπ
δαζηθνύ ράξηε Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Πέιιαο (εθηόο ηνπ πξν-Καπνδηζηξηαθνύ Ο.Σ.Α. ΄Δδεζζαο) θαη ηνπ
αληίζηνηρνπ «Οξζνθσηνράξηε έηνπο 1945» ζε κνξθή shape files .shp).
Η παξνύζα απνζηέιιεηαη ζηελ ΔΚΥΑ Α.Δ. γηα ηελ ςεθηαθή αλάξηεζή ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ζηνλ
εηδηθό δηθηπαθό ηόπν αλάξηεζεο δαζηθώλ ραξηώλ θαη ππνβνιήο αληηξξήζεσλ.
Ο ζύλδεζκνο γηα ηνλ αλαξηεκέλν δαζηθό ράξηε δεκνζηνπνηείηαη θαη από ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ,θαζώο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο.
Δπίζεο ε παξνύζα ( ρσξίο ηα ζπλνδεπηηθά ςεθηαθά αξρεία ) αλαξηάηαη ζηνλ ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηεο
ππεξεζίαο καο, ησλ Γαζαξρείσλ ΄Δδεζζαο θαη Αξηδαίαο, ζηα δεκνηηθά θαηαζηήκαηα ησλ Γήκσλ Αικσπίαο,
Έδεζζαο, Πέιιαο θαη θύδξαο .
Σέινο, ηαπηάξηζκε ηεο παξνύζαο Αλαθνίλσζε Αλάξηεζεο ηνπ ελ ζέκαηη Γαζηθνύ Υάξηε θαη
Πξόζθιεζεο Τπνβνιήο Αληηξξήζεσλ απνζηέιιεηαη γηα δεκνζίεπζε ζε δύν εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνύ καο.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ
ΣΗ Γ/ΝΗ ΓΑΩΝ ΠΔΛΛΑ
Βαξνπηζίδνπ Μαξία
Γαζνιόγνο κε Α Βαζκό
.
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