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ΘEMA: Av6ρηoη Δαoικο6 Χ&ρτη 6λων των Toπικiον και

Δημoτικrbν Κoινoητων (146
Π.E. Σερρiον και πρ6οκληoη εvδιαφερoμεvων για υπoβολη αντιρρηoεωv

oυνολ;ικ&) ηζ
κατ& τoυ πεpιεγoψfuoυ τoυ.

'E'1oνταc,υπ6ψη :
,t.-Tιq διατdξεη των 6ρθρωv 13 €ωq 26, N. 3889120|0 (Φ.E.K. 182Α') <,Xρηματaδ6τηoη
Περιβαλλoνnκebν Παρεμβαaεων, Πρdoινο Tαμεio, Κδρωαη Δαoικcbν Χαρτων και d)λεg διατdξειζ>>
6πω9 αυτ66 ιoβoυν μετaα1ν τροποπoiηoη και oυμπξρωσητoυζ με τα dρθρα 153 θω6 155 τoυ Ν.
η8.jl20|6 (ΦEΚ g4A' ) <<Επεtyoυoεg διατd'ξειg yια την εφαρμoyη τηζ συμφωνiαq δημooιoνoμιrccbν
oτ61ων και διαρθρωακcbν μεταρρυθμioεων και αλλεg διαταξειE>>'
2. Tτc, διατd,ξειq τoυ &ρθρoυ 28 τoυ Ν,2664111998 <<Eθνικ6 Κτηματολδyιo Ιcαι dλλεζ διατdξειζ>>

(Φ.E.K. 27 5 A') 6πωq ιoβει.
3. Tη διατιiξειg τoυ dρθρoυ 2 του N' 4462l2a1'7 (Φ,E.Κ. 39A,) <<Tρoπoποιιfoειg-πρooθηΙζεζ στo
N. 3889/2010 (Φ.E.Κ. 182A,)).
4. Tη διατιiξεη τoυ &ρθρου 142 τoυΝ.448312017 (Φ.E.K. 1Ο7Α,) <<Tρoπoπoiηoη διαταξεων
τoυ N.3889/20]0 (Φ.Ε'Κ' 182Α,)>>,
5. Τι6 διατ0ξειg τoυ &ρθρου 38 τoυ Ν'44s9l20Ι7 (Φ,E.K, 140A,) <<Tρoπoπoiηση τo0 d'ρθρoυ Ι9
τoυ N'3889/20Ι0 yια την διαδιrcαoiα υπoβoληE αvτιρρriαεαlνΣ και του αρθρου 39 του ιδioυ ν6μoυ
κTρoποποiησ?ι τηζ παρ' 4 τoυ d,ρθρoυ 23 yια την αποτδπωση των oρ{ων των oιKισμcΙlν oτoυE
δαoικοδE xαρτεg>>.
6.

Tην

|43783/L597120.7-2a|6 εγκυκλιο Aναπληρωη Yπoυηor5 Περιβdλλovτοg κα1

Eν6ργειαg <<Καταραoη , ανd,ρτηoη, κnρωoη δαoιrcrbν xαρτδν>>

Ι43792lι79413-8-2016 (Φ,E.K. 2750Β,) απ6φαoη Αvαπξρωτη Yπουργoti
ΓΙεριβd,λλovτoζ και Eνθηεια6 με ην οποiα καθoρiοηκαν θ6ματα α;ετικ& με τoν εδικδ δικτυακ6
τ6πo αν&ρηoη6 δαoικrbν yαρτων και υπoβoξg αντιρρηoεων.
8. Tηv 1,45t79l2\31,l16-9-20t6 εγκιiκλιo διαταγη τoυ Γενικοt5 Διευθυντοr5 Aνdπτυξη6 και
j
Πρooταoiαg Δαoιbν και Aγρoπεριβ&λλoντo q <Εφαρμοyη αρθρoυ 2 N 3889/2010>>
9. Tηv |46776l245gl21Ja.20|6 (Φ.E.Κ, 3532Β') απ6φαoη Aναπ\ρωη Yπoυργoιi
Περιβdλλoντoξ και Eν6ργεια4 με ην οποiα καθoρiοτηκαν θ6ματα o1επκd, με τι6 διαδικαoiεq
z.

την

αν&ρηoηg 6ω9 ην κδρωoη τωv δαoικιirν yαpτων'
lο. Tην Ι51|7|ββ-ι-2afi εγκ6κλιo διαταγri Aναπληρωη Yπουργοιi Περιβd,λλοvτog και
Ev6ργειαg <Περιο169 ιiρθρoυ 23 παp.2α, και2β' τoυ N.3889/2Ο1b,
11.Tην 1'5ι585/323l3-2-2aι7 (Φ.E.Κ. 347B') κοιvη απ6φαoη Yπoυργιilν oικovoμικrirv και
Περιβ*λλοντοζ κα1 Ev6ργεια6 6πωq τρoπoπoιηθηκε wτ6 την L55973l999l26-a4-2017(Φ.E.K.
ι4g|'Β) 6μoια <<Ι{αθoριoμ69 ειδικoδ τtλoυq yια την αonηoη αντιρριioεων ηζ ταραyρd'φoυ 1 τoυ
αναρτημiνoυ δαoικo6 yd'ρη>> και
αρθρoυ Ι5 τoυ ν' 3889/20Ι0(ΦΕΚ 1s2Α)
"o'o ''o? .*oιεloμiνου

AΔA: 6ENΞOP1Y-ΛΛΔ
oυμπληρcbΘηκε απ6 την t 60525 122Ι0 120-09 -2017 (Φ.E.K. 3327Β').

12'Την t53394l9L9l12-4-20Ι1(Φ.E'Κ. 1366B,) απ6φαoη Αναπ\ρωη Yπoυργo6
Περιβ6λλoντog και Eν6ργειαg περi καθοριoμo6, πρooδιoριoμo6, τρ6πoυ και διαδικαo[αq
δι6ρθωoηq πρ6δηλων oφαλμι&των

oην

κατd,ρτιση και κ6ρωoη τωv δαoικrbν γαρτων

13,Tην \6237|l2429l|3-t0-2017(Φ.E.K. 3701B') απ6φαoη Aναπληρωτη

Yπoυργo6
Περιβdλλoντoζ και Eν6ργειαg, με την οπoiα εγκρiνεται η εκτ6λεoη των εργασιιbv αν6ρηoηE 6ωζ
την κιiρωoη τoti δαο,ικo^il γαρτη αlτ6 την Δ/νoη Δαocilν N. Σερρcbν τηg Aπoκwτρωμ6ηg Διοiκηoηξ
Mακεδoνiαq -Θρdκηq'

Tην

L62380l2554l2./-|0-2017(AΔA: ΩΔKA4653Π8-BΛΘ) εγκιiκλιo διαταγf1 τoυ
Yπoυργεioυ Περιβ6λλoντo9 & Eν€ργειαq για τoν πρoγραμματιoμ6 τηg Αv*ρηoηq Δαoικcbν
14.

Xαρτrbν

15.To περιε16μενο τoυ Δαoικof Χ&ρτη 6λων των Toπικciiν και Δημoτικιbν Κoινoτητων ( 146
oυνoλικd) τηg Π.E. Σερριbν πoυ θεωρηΘηκε με ηv με αρ. oικ. 222Ι5104.12.20|7 (AΔΑ:
ΨΘΞYoP 1Y-965) απ6φαoη μαq.
16. Tην 80096/6-|2-20t7 (AΔA: ΩO1AOP1Y-ESY) απ6φαoη τoυ Συντονιοτt'1 Α.Δ.M.-Θ.
<Συγκρ6τηoη Σημεiων Yποoτηριξηq τηg Aν&ρτησηζ Δαoικoli Xdρτη 6λων των Tοπικιbν και

Δημoτικιbν Κoινoτητων (146 oυνoλικ6) τηq Π.E. Σερρiυν>.

Aπoφαoiζoυμε
A. Tην ανιiρτηοη τoυ Θεωρημ€voυ δαoικοi χ&pτη. των Tοπικcirν και Δημoτικcδv
Koινoτητων (146 oυνoλικιi) τηg Π.E. Σερρcirν, oυνoλικrig fκταoηg 3.969.150,887 οτρiμμιiτrον,
οτoν ειδικ6 διαδικτυακ6 τ6πo ανιiρτηoηg δαoικιirv μαρτcbν και υπoβoλ{6 αντιρρηοεrον τη5
ιoτooελiδαq τηg EKXA A.E. wrryw.ktimaΙogio.E
Στoν ανωτ6ρω αναρτcΙlμενo δαoικ6 γαpτηπεριλαμβdνεται κα1o ιoτορικ6q oρθοφωτo1&ρτηg,
που απεικoνiζει τα πoλιiγωνα των δαoικcbν εν γ6νει εκτd,oεων, που πρoo,διoρioτηκαν απ6 τα
φωτoερμηνευτικ6 oτοι1εiα τωv παλαι6τερωv αερoφωτoγραφιιbν.

Σημειcbνεται 6τι oτoν αναρτημ6νo δαoικ6 χαρτη απεικoνiζoνται κα1 απoτυπωνoνται με
μαδρo χρ6μα τo 6ριo των περιoγων πoυ εξαιρoliνται τηq αvdρτησηζ τoυ δαoικoli xapτη'

B. Kαλεiται κιiΘε ενδιαφερ6μενo9, αφo6 λdβει γνcboη τoυ περ1ε1oμ6νoυ τoυ αναρτημ6νoυ
κατd τα πρoηγoriμενα δαoικo6 χαρτη, να υποβ&λει τιζ ττγoν αντιρρηoειg τoυ η την αiτηoη
δι6ρθωoηq πρoδηλων oφαλμ&των εντ69 απoκλειoτικηg πρoθεoμiαg εκατ6ν πΕντε (105) ημερcilν η
oπoiα αpγiζει" την 22 l 12 l 2017' ηψ6'p α Παρ αοκευη .
H καταληκτικτi ημερoμηνiα τηζ παpαπ6νω πρoΘεoμiαg , εiναι η 5l4l201s, τlμ6βα
Π6μπτη.
Για τoυg κατoικo6ντε.c ri διαμενoντε€ οτην αλλoδαπη. η παραπ6νω πρoΘεoμiα
παρατεiνεται κατ6 εiκooι (20) ημfρεg, oυνεπιbg η καταληκτικτi ημερoμηνiα τηg πρoΘεομiα6
υπoβoληg αvτιρρηoεων εiναι η251412018, Qβfβα Tετιiρτη.
Mε τιg αντιρρηoειq πρoβdλλoνται λ6γoι πoυ αφορoriν απoκλειoτικd, κα1 μ6νo την
αμιφιoβητηοη τoυ χαρακτηρα και τηζ μoρφηζ των εμφανιζ6μενων oτo γαρτη εκτd,oεων.
Απηoειq δι6ρθωoη9 προδηλωv oφαλμdτων αφορoliν μ6νo τα πρoβλεπ6μενα στην παρ' Α
τηq Ι53394/919/Ι2-4- 2017(Φ.E.K ' L366lΒ') Yπoυργικτ1g Απ6φαoη9.
Αντιρρηoειg και αιτηoειg δι6ρθωoηq πρoδηλων oφαλμd,των μπορoriν να υποβdλoυν φυoικ6
και voμικ6 πρ6oωπα δημooioυ και ιδιωτικo6 δικαioυ, καθcbg και τo Eλληνικ6 Δημ6oιo και oι
oικεioι o'T,A. πριbτoυ και δευτ6ρου βαθμοri, εφ6ooν επικαλοfνται για τη θεμελiωση τoυ fwoμoυ
αυμφ6ρoντ6ζ τoυζ εψτpαyματα rj εvoμκ& δικαιcbματα oτιq περιληφθεioεq στoν αναρτηθwτα δαoικ6
y"aρτη δαoικ6q, 1oρτoλιβαδικ€g και βρα1cbδειg η πετρrbδειq εκτd,oειg.
Αντιρρηoειq και αιτηoειq δι6ρθωoη9 προδηλων oφαλμ6των ειδικ6 κατd τηg παρd,λεψηq να
περι\φθεi oτo δαoικ6 χαρτη oριoμ6νη δαoικo6 1αρακτηρα η 1oρτολιβαδικη η βρα1ιbδηq η
πετρrbδηg 6κταoη μπoρεi να υπoβdλει κ6θε φυoικ6 η νoμικ6 πρ6oωπo και ιδiωg τo Eλληνικ6
Δημ6oιο, oι o.T.A. πρcbτoυ και δεfτερoυ βαθμof oτα διoικητικd 6ρια των oπoiων υπ&γεται η
6κταoη, oι περιβαλλοντικ6q οργανciloειq και d,λλα νoμικd, πρ6oωπα μη κερδooκoπικoιi 1αρακτηρα,
στoυζ σκoπolig τωv οπoiων περιλαμβ&νεται η πρooταoiα τoυ φυσικot περιβdλλoντoζ.

AΔA: 6ENΞOP1Y-ΛΛΔ
H υποβoλη των αντιρρηoεων εiναι δυνατη μ6νoν ηλεκτρoνικd,, o.τoν ειδικ6 δικτυακ6 τ6πo
ανd,ρτηoηg δαo.ικιbν yαρτων και υπoβoληg αντιρρηo,εων
η αιτt'1oεων δι6ρθωoηq πρoδηλων

oφαλμ&τωv στην
ι:lφs: w'ιι.κπma

ιoτοoελiδα

τηζ

EKΧA

Α.E.

με τη oυμπλt'1ρωo.η τηζ oxετικη6
ηλεκτρoνικfζ φ6ρμαζ, με χρηση διαδικτυακηg εφαρμoγηq. Aιτηoεig εiορeωoηg.-nρoεηιou

oφdλματog μπoρoriν vα κατατεθofν και oτη Διε6θυνoη Δαocilν Σερρcbν
Για την υποβoλη αiτηoηq δι6ρθωoη9 προδηλoυ oφ&λματoq δεv καταβ&λλεται τ6λo9. ΙΙ
αiηση μετ6
oλoκληρωοη
ψηφιακl,1q oυμπληρωoηg τξζ, υπoραλλεται απ6 τoν
ενδιαφερ6μεvo, απαρ6γκλιτα o,την Yπηρεoiα μαg (Διεriθυνor1 Δαocbv Σiρρcbν)
για να πρo1ωρηoει

.

ην

ηζ

oτα προβλεπ6μενα. H υποβoλη τηq αiτηoηq αφoρ6 σε εκτυπωμεvo ειυπ6γραφo αντiγρoφo .ηg
αiησηζ, τo οπoiο υπoβ6λλεται, αυτoπρoσιbπωq η ταxυδρoμικ6..
Eφ6oον τo αiημα γiνει απoδεκτ6 απ6 την Yπηρεoiα μαg για την υπαγωγη ο,ε πρ6δηλo
oφdλμα, oυντd,ooεται υπ6μνημα, πoυ πρoωΘεiται oτην EΠ.E'A., cboτε αυτη να επικυριiloει
.oφ&λμα,
με
o1ετικη απ6φαoη τηq. Σε πεpiπτωoη μη απoδoμg τηζ υπαγωγηg oε πρ6δηλo
ενημεριbνεται o ενδιαφερ6μεvοq για τηv απ6ρριψη τoυ αιτηματoq'
. Για την υπoβoλη αντiρρηoηg εiναι υπo1ρεωτικη η oυμπληρωση των
γεωγραφικιilν
oυντεταγμ6vων τoυ πoλυγιilνoυ l yεωτεψαxioυ τηg 6κταoη9 τηg oποiαg αμφιoβητεiται o
1αρακτ(ραg
και η μoρφη, καθcilg και τo εμβαδ6ν ηq.
. Για την υπoβoξ αντiρρηoηq καταβdλλεται υπoχρεωτικd, ειδικ6 τi}.,og , τo fψoq τoυ
oπoioυ υπoλoγiζεται με β&oη τo εμβαδ6ν τηg 6κταoη9 πoυ αφoρ6 αυτη, 6πωq 61ει καθoριoτεi;iε τιq
κατατεθειμθνηg ψηφιακηζ

K.Y.A.

τηq περιπτωσηq

(1

1) αvωτ6ρω.

ΙΙ μη τιtρηση των παpαπ6νω πρoδπoθ6oεων καΘιοτιi την αντiρρηοη απαριiδεκτη.
Δεv απαιτεiται καταβoλη τfλoυg, κατ'εξαiρεση, γ1α αντιρρηoειg πoυ αφoρotiν περιο1€g:
α) Πoυ 61oυν oυμπεριληφΘεi oτo δαoικ6 χαρτη, λ6γω μη αποτtiπωοηζ του περιγρ&μματog
τηg παρ' 2 περιπτωoη α'τoυ dρθρου 23 τoυ ν.3889/2Ο10, 6πω9 ιoβει, καθcbg και oι εκτ&oεη πoυ
εμπiπτoυν στLζττεριτΕτιboειq τηζ παρ. 3β τoυ &ρθρoυ 31 του N. 428ο12014, 6πω9ιo16ει.
β)Πoυ εμφανtζoνται ωζ δαoικ6q στη φωτoερμηνεiα ηg παλαι6τερηζ αερoφωτoγρdφιoηg,
αλλ& περιλαμβdνoνται oε διανoμ69 (κληρoτεμ&1ια) του επoικιoμoti και τoυ αναδαoμoti.
γ)Που εμφανiζoνται ωζ χoρτoλιβαδικ€g η βρα1rbδειg η πετριbδειg εiτε κατd, την παλαι6τερη
εiτε κατ& τηv πρ6oφατη αερoφωτoγρd,φιoη, αλλd, περιλαμβdνoνται oε περιo169 τoυ επo1κισμo6 και

τoυ αναδαoμoti.

δ) Για τιq οπoiεg 61oυν εκδοθεi τελεoiδικεq πραξει9χαρακτηρισμo6 κατd, τη διαδικαoiα τoυ
dρθρoυ |4 ν ' 998/79, oι oπoiε6 δεν απεικoνiζoνται στoυζ αναρτημ6νoυ5 δαο.ικori q
γαρτεq.

ε)Κατ6 τo τμ(μα πoυ εμπiπτεl σε εκκρεμεig αιηoειζ και υπoθ6oει9 oτη διαδικαoiα τoυ

&ρθρoυ Ι4ν.998179 (dρθρo 28 παρ' |8,α'ν'2664l|998 6πωq

ιoβει),

oτ) Aντιρρηoειq πoυ υπoβ&λλoνται απ6 oργανιoμorig Toπικηq Aυτοδιoiκησηζ A' και B'
βαθμof.
ζ) Αντιρρησειζ πoυ υπoβdλλoνται αττ6 την Kwτρικη Διoiκηο,η κατd, την 6woια τηq
περiπτωοηq oτ'τηq παp' | τoυ &ρθ. Ι4τoυν.427012014 (A' 143).
Για την τεκμηρiωoη τηζ υπαγωγηg oτιg ανωτ6ρω περιπτωoειζ α' η β' και γ' με την
αντtρρηoη υπoβdλλoνται, απαρtγκλιτα, απ6 τoν ενδιαφερ6μενo, ωζ απαραiτητα oυμπληρωματικ6
oτoι1εiα, βεβαiωoη τηg αρμ6δια9 υπηρεoiαq δ6μηoη9 (περ. α') η τηq υπηρεoiαq επoικιoμori (περ. β'
η γ') αντioτoιχα. Για την περiπτωoη δ' υπoβ&λλεται η τελεoiδικη πρ6ξη. Για την περiπτωoη ε,
πρoo€,ργεται o ενδιαφερ6μενo9 oτo Σημεio Yπooτηριξηq τηg Av&ρτησηζ τoυ Δαoικori Xdρτη για
τηv αναζ(ηoη και ταυτoπoiηoη των υπ6 εκκρεμ6τητα oτoι1εiων πρoσκoμiζoνταg o1ετικ6
αντiγραφα και την επi τ6πoυ υπoβοξ αντiρρηoηg.
. Στιg αντιρρηοειg oυμπληριbνoνται επioηζ τα στoιχεiα των εμιπραγμι6των η ενo1ικcbν
δικαιωμ&των, πoυ θεμελιιbνoυν τo 6woμo αυμφ€ρον τoυ ενδιαφερ6μενου oτην 6κταoη, πoυ αφoρd

η αντiρρηoη.

ΙΙ μη τιiρηση τη€ παραπfrνω πρoδπ6Θεοηq καΘιoτιi την αντiρρηoη, εκκρεμri.

Tα απoδεικτικd, oτoι1εiα πoυ επικαλεiται o εvδιαφερ6μενoζ, oτα oπoiα περιλαμβdνονται αυτd,
πoυ απoδεικvriουv την καταβoλη τoυ ειδικof τ6λoυ9 καθcbg και τη θεμελiωoη τoυ 6woμoυ
oυμφ6ρoντoq επL τηq 6κταoηq πoυ αφoρ6 η αντiρρηoη, απooτ6λλoνται τo αργoτερo εvrog δ6κα (10)
3απ05

ΑΔA: 6ENΞOP1Y-ΛΛΔ
ημερΦv απo τη ληξη τηs πρoθεαμiαg υπoβoληg αvτlρρηαεωv oε €vτυπη μoρφη, oτα Σημεiα YπoατηρlξηE τηE
Avαρτηoηg Δαoικo0 Χαρτη, Στo φακελo απooτoληg αvαγρdφεταl υπoxρεωτlκd τo 6voμα τoυ
εvδlαφερoμ6voυ

καt o αρlθμ6g πρωτoκ6λλoυ τηE αvτΙρρηoηg. Συμπληρωματtκd απoδεlκτικd oτolxεiα, πoU επlκαλεiται
o
εvδlαφερ6μεvog, μπoρo0v vα σUμπερlλαμβdvovταl oτηv αvωτ6ρω αλληλoγραφiα
Kαι vα κατατiθεvταl oτηv
η

EΠ,E.A. κατα τηv εξfταoη τηE αvτiρρηαηE.

.

Tα Σημεfα Yπooτι{ριξηg Avιlρτηοηg Δαoικοιi Χιiρτη Θ.Y.A.Δ.x.) εiναι τα παρακιiτω:

Σ.Y.A.Δ.X. Σερριilν

Δ/νoη Δαocbν Σερρrbν
T6ρμα oμονοtαg

T.Κ' 62|25

Tη}ν.:2321,0-22633

Fax:23210-62086
Email : tdx-ser@damt.gov.gr

-

Σ.Y.A.Δ.X.Σιδηρoκιioτρoυ

Δαoαρ1εio Σιδηρoκdoτρoυ
N. Ιντζ6 2
T.K. 6230Ο
Tη}ν':23230-22384
Fax: 23230-25550
Email : das-sid@damt.gov.gr

-

Σ.Y.A.Δ.X. Nιγρiταg

Δαoαρ1εio Nιγρiταq
Aθ. Aργυρori 9

T.Κ.62200

Tη)',: 23220-22450

Fax: 23220-24776

Email : das-nig@damt. gov. gr

Στα Σημεiα Yποoτηριξηg τηq Av6ρτησηt τoυ Δαoικοιi X6ρτη γiνετα'ι", επioηg, ενημ€ρωoη
για
τo περιε16μεvo τoυ αναρτημ€νoυ δαοικoti xαpτη και δiνoνται πληρoφoρiεq
για τον τρ6πo υπoβοληq
των αντιρρt'1σεων. Tα γραφεiα λειτoυργoriν καθημερινα απ6 07:00 π.μ. 6ω9 15:O0
μ.μ. τιg εργdoιμεg
ημ6ρεζ, καθ' 6\ τη δι&ρκεια τηq περι6δoυ υπoβoληq αντιρρηoεωv.

o

κdθε wδιαφερ6μεvog 61ει δικαiωμα αν6κ\οη9 των αντιρρηοεωv τoυ. Για τηv αν6κληo.η
αντιρρηοεων απαιτειται η υπoβoλη αiτηoηq ανdκληoηq μ6oω τoυ ειδικοti διαδικτυακo6 τ6πoυ. FΙ
υπoβoλη τηζ εv λ6γω αiτηoηq εiναι δυνατη ι4ω6 τη ληξη ηg πρoθεομiαq υπoβoληq αντιρρηoεων.
Δικαiωμα υπoβοληg αiτηoηq ανdκληoηq, 61ει o iδιog o υποβ&λλων αντιρρ(oειq, αυτoπρoσcbπωg,
η
o πληρεξο6oι69 τoυ, κατ6πιν ειδικηq oυμβoλαιoγραφιΚηζ εντoληg, πληρεξoυoι6τητα9 για τηlτι"c,
oυγκεκριμ6νη/ε6 6κταoη/ειq. Eφ6oοv υπoβληθεi εμπρ6θεoμα αiτηoη αν&κληoηq, o αιτcilν δfvαται
να ζητηoει την επιστρoφη του καταβληθ6ντο9 τ6λoυ9.
Eπιoημαtνεταt, 6τι η διαδικαoiα τoυ dρθρoυ 14 ν'998179' απ6 την αν0ρτηση τoυ οικεioυ
δαoικoti χ6"ρτη πα6ει να ιo1tiει και oι επιτpoπΕ'q τoυ &ρΘρoυ 10 τoυ ιδioυ ν6μoυ καθioτανται
αναρμ6διε9 για τoν χαραKτηρ1σμ6 εκτ&oεων ωg δdoη, δαoικιirv 1oρτoλιβαδικrbν, βρα1ωδioν η
πετρωδcbν. Για τιq περιπτrboειq πoυ 61ουν υπoβληθεt αιτηoειq oτα oικεiα Δαoαρ1εiα
για εφαρμoγη
τoυ ρΘρου Ι4 ν.998l79, καθcbq και για τιq υπoθ6oειζ πoυ εκκρεμoriν στιζ επιτρoπ€q τoυ &ρθρoυ 10
παρ' 3 oτην αvωτ6ρω διαδικαoiα, oι ενδιαφερ6μεvoι μπορoriν να υπoβ6λλoυν αντιρρηoειg κατd, τoυ
περιε1oμ€νου του αvαρτημ6νoυ δαoικoti χαρτη (περtπτωoη ε' εξαiρεoηg καταβoλη6 ειδικo6
τ6λoυq)'
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Aναπ6ο.παoτα oυνοδευτικd oτoι1εiα
-ηq παρo6oαq αποτελofν τα Ψηφιακd, αρ1εiα τoυ
θεωρημ6νoυ δαoικoιi χ&ρτη τηq Π.E. Σiρριbv.κα:.τou
ou,io"oιxoυ <oρθoφωτo1dρτη 6τoυ6 Ιg45>

oε μoρφr] shapefile (.shp).
H παρoιiο,α απooτ6λλεται σην
Α.E. για τηv ψηφιακ{ αν6ρτηoη τηζ σην ιoτοο.ελiδα
ηζ στov ειδικ6 δικτυακ6 τ6πo ανaρτηο.ηg δαoικων γαρτων και υπoβoληg o,.φρηo,,,.
o o6νδεoμoζ γtα τoa/ αvαρτημ6νo δαoiκ6 γ6.ρτη.-δημoo,o,.o',ι"αι *oi onο .,ξ- ιoτooελiδεg
τoυ

EΙαt

Yπoυργεioυ Περιβ&λλoντog κα1 Εν6ργεια9, καθcilg κα1

Mακεδoνiαq-Θριilcηg.

η

Aπoκεντρωμ€vηζ

Διoiκηoη6

τα oυγoδευτικ& ψηφιακd
lPxεiα ) αναρτdται στoν χωρo
υτηρεoiαq
ηζ
μαζ, των Δαο.αρ1εiων Σερρcbν, Σιδηροκdοτρoυ και Nιγρiτα6 και oτα
μoτικ& καταoτηματα των περtoγων αν6ρτηoη6'ou δoo.*o,ιi xαpiη.
T€λog

ανακoινcboεων
δη

ηζ

παρο6oα (xωρig

ρcbτρια ΠρoToταμ€νη

παpτα}''η
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