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Αλάξηεζε ηνπ δαζηθνύ ράξηε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Μαγλεζίαο, εθηόο ηωλ πξνΚαπνδηζηξηαθώλ Ο.Σ.Α.: Αινλλήζνπ, Βόινπ, Νέαο Αγρηάινπ θαη θηάζνπ θαη πξόζθιεζε
γηα ηελ ππνβνιή αληηξξήζεωλ θαηά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ.

Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο 26 ηνπ λ. 3889/2010 (Φ.Δ.Κ. 182Α΄) «Υξεκαηνδόηεζε
Πεξηβαιινληηθώλ Παξεκβάζεσλ, Πξάζηλν Σακείν, Κύξσζε Γαζηθώλ Υαξηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο απηέο ηζρύνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζή ηνπο κε ηα άξζξα 153 έσο 155
ηνπ λ. 4389/2016 (Φ.Δ.Κ. 94Α') «Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρσλ θαη δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2664/1998 «Δζληθό Κηεκαηνιόγην θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ.
275Α'), όπσο ηζρύεη.
3. Σελ αξηζ. 143783/1597/20-7-2016 εγθύθιην Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο
«Καηάξηηζε, αλάξηεζε, θύξσζε δαζηθώλ ραξηώλ».
4. Σελ αξηζ. 143787/1646/26-07-2016 εγθύθιην ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληνύ Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο
Γαζώλ θαη Αγξνπεξηβάιινληνο «Γηόξζσζε ζθαικάησλ ζεσξεκέλσλ δαζηθώλ ραξηώλ».
5. Σελ αξηζ. 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 αξηζ. 145179/2131/16-9-2016 εγθύθιην ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληνύ Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο
Γαζώλ θαη Αγξνπεξηβάιινληνο «Δθαξκνγή άξζξνπ 23 λ. 3889/2010».
7. Σελ αξηζ. 145189/2264/4-10-2016 (Φ.Δ.Κ 3407/Β') απόθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 3 ηνπ λ. 3889/2010 όπσο ηζρύεη, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε
εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ αλάξηεζεο έσο ηελ θύξσζε ησλ νηθείσλ ζεσξεκέλσλ δαζηθώλ ραξηώλ
ζηελ Γ/λζε Γαζώλ Μαγλεζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο.
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Σελ αξηζ. 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.
Σν αξηζ. 149397/2891/20-12-2016 έγγξαθν ηεο Γελ. Γ/λζεο Αλάπηπμεο & Πξνζηαζίαο Γαζώλ θαη
Αγξνπεξηβάιινληνο, πεξί ειέγρνπ ησλ ςεθηαθώλ δεδνκέλσλ ελόςεη ηεο αλάξηεζεο ησλ δαζηθώλ
ραξηώλ.
Σν αξηζ. 151171/4/3-1-2017 έγγξαθν ηεο Γελ. Γ/λζεο Αλάπηπμεο & Πξνζηαζίαο Γαζώλ θαη
Αγξνπεξηβάιινληνο, πεξί «Πεξηνρώλ άξζξνπ 23 παξ. 2α΄ θαη 2β΄ ηνπ λ. 3889/2010».
Σν αξηζ. 151576/60/11-1-2017 έγγξαθν ηεο Γελ. Γ/λζεο Αλάπηπμεο & Πξνζηαζίαο Γαζώλ θαη
Αγξνπνεξηβάιινληνο, πεξί «Πξνγξακκαηηζκνύ Αλαξηήζεσο Γαζηθώλ Υαξηώλ».
Σν πεξηερόκελν ηνπ δαζηθνύ ράξηε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Μαγλεζίαο, εθηόο ησλ πξνΚαπνδηζηξηαθώλ Ο.Σ.Α.: Αινλλήζνπ, Βόινπ, Νέαο Αγρηάινπ θαη θηάζνπ, ζπλνιηθήο έθηαζεο
2.383.728 ζηξεκκάησλ (κειέηε κε θσδηθό Γ4-05), πνπ ζεσξήζεθε κε ηελ αξηζ. 211/14500/2-22017 απόθαζή καο (ΑΓΑ: ΦΒ26ΟΡ10-11Η).
Σελ αξηζ. 151585/323/3-2-2017 (Φ.Δ.Κ 347/Β') θνηλή απόθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ «Καζνξηζκόο εηδηθνύ
ηέινπο γηα ηελ άζθεζε αληηξξήζεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3889/2010 (Φ.Δ.Κ. 182Α')
θαηά ηνπ πεξηερνκέλνπ αλαξηεκέλνπ δαζηθνύ ράξηε».
Σν αξηζ. 151516/90/8-2-2017 έγγξαθν ηεο Γελ. Γ/λζεο Αλάπηπμεο & Πξνζηαζίαο Γαζώλ θαη
Αγξνπεξηβάιινληνο, πεξί έγθξηζεο εμαίξεζεο από ην πξόγξακκα αλάξηεζεο δαζηθώλ ραξηώλ
αξκνδηόηεηαο Γ/λζεο Γαζώλ Μαγλεζίαο, ησλ δαζηθώλ ραξηώλ ησλ πξν-Καπνδηζηξηαθώλ Ο.Σ.Α.
Αινλλήζνπ, Βόινπ, Νέαο Αγρηάινπ θαη θηάζνπ.

Απνθαζίδνπκε
Α. Σελ αλάξηεζε ηνπ ζεωξεκέλνπ δαζηθνύ ράξηε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Μαγλεζίαο, εθηόο
ηωλ πξν-Καπνδηζηξηαθώλ Ο.Σ.Α.: Αινλλήζνπ, Βόινπ, Νέαο Αγρηάινπ θαη θηάζνπ, ζπλνιηθήο
έθηαζεο 2.383.728 ζηξεκκάηωλ, ζηνλ εηδηθό δηαδηθηπαθό ηόπν αλάξηεζεο δαζηθώλ ραξηώλ θαη
ππνβνιήο αληηξξήζεωλ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Δ.Κ.Υ.Α. Α.Δ.:
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.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, απεηθνλίδνληαη θαη απνηππώλνληαη:
(α) κε καύξν ρξώκα ην όξην ησλ πεξηνρώλ πνπ εμαηξνύληαη ηεο αλάξηεζεο ηνπ δαζηθνύ ράξηε,
(β) κε ηώδεο ρξώκα ην πεξίγξακκα ησλ νηθηζηηθώλ ππθλώζεσλ ηνπ άξζξνπ 23 παξάγξαθνο 4 ηνπ λ.
3889/2010, νη νπνίεο εμαηξνύληαη ηεο αλάξηεζεο θαη ηεο ππνβνιήο αληηξξήζεσλ.
Β. Καιείηαη θάζε ελδηαθεξόκελνο, αθνύ ιάβεη γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ αλαξηεκέλνπ θαηά ηα
πξνεγνύκελα δαζηθνύ ράξηε, λα ππνβάιεη ηηο ηπρόλ αληηξξήζεηο ηνπ εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο
εμήληα (60) εκεξώλ, ε νπνία αξρίδεη ηελ 28-2-2017 εκέξα Σξίηε.
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο παξαπάλω πξνζεζκίαο, είλαη ε 28-4-2017 εκέξα Παξαζθεπή.
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Γηα ηνπο θαηνηθνύληεο ή δηακέλνληεο ζηελ αιινδαπή, ε παξαπάλω πξνζεζκία παξεθηείλεηαη θαηά
είθνζη (20) εκέξεο, ζπλεπώο ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αληηξξήζεωλ
είλαη ε 18-5-2017 εκέξα Πέκπηε.
Με ηηο αληηξξήζεηο πξνβάιινληαη ιόγνη πνπ αθνξνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηελ ακθηζβήηεζε ηνπ
ραξαθηήξα θαη ηεο κνξθήο ησλ εκθαληδόκελσλ ζην ράξηε εθηάζεσλ.
Αληηξξήζεηο 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 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, νη Ο.Σ.Α. πξώηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνύ ζηα δηνηθεηηθά όξηα ησλ νπνίσλ
ππάγεηαη ε έθηαζε, νη πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο θαη άιια λνκηθά πξόζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ
ραξαθηήξα, ζηνπο ζθνπνύο ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο.
Ζ ππνβνιή ησλ αληηξξήζεσλ είλαη δπλαηή κόλνλ ειεθηξνληθά, ζηνλ εηδηθό δηαδηθηπαθό ηόπν
αλάξηεζεο δαζηθώλ ραξηώλ θαη ππνβνιήο αληηξξήζεσλ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Δ.Κ.Υ.Α. Α.Δ.:
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx
κε ηε ζπκπιήξσζε ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο θόξκαο, κε ρξήζε δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο.
Γηα ηελ ππνβνιή αληίξξεζεο είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκπιήξσζε ησλ γεσγξαθηθώλ ζπληεηαγκέλσλ
ησλ θνξπθώλ ηνπ πνιπγώλνπ/γεσηεκαρίνπ ηεο έθηαζεο ηεο νπνίαο ακθηζβεηείηαη ν ραξαθηήξαο θαη
ε κνξθή, θαζώο θαη ην εκβαδόλ ηεο.
Δπίζεο, 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 δηαηάμεηο ηεο αλαθεξόκελεο ζην ζεκείν (13) ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνύζαο, Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο.
Ζ κε ηήξεζε ηωλ παξαπάλω πξνϋπνζέζεωλ 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.
(γ) πνπ εκθαλίδνληαη σο ρνξηνιηβαδηθέο ή βξαρώδεηο ή πεηξώδεηο είηε θαηά ηελ παιαηόηεξε είηε θαηά
ηελ πξόζθαηε αεξνθσηνγξάθηζε, αιιά πεξηιακβάλνληαη ζε πεξηνρέο ηνπ επνηθηζκνύ.
(δ) γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ηειεζίδηθεο πξάμεηο ραξαθηεξηζκνύ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ
14 ηνπ λ. 998/1979, νη νπνίεο δελ απεηθνλίδνληαη ζηνπο αλαξηεκέλνπο δαζηθνύο ράξηεο.
(ε) θαηά ην ηκήκα πνπ εκπίπηεη ζε εθθξεκείο αηηήζεηο θαη ππνζέζεηο ζηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 14
ηνπ λ. 998/1979 (άξζξν 28 παξ. 18α ηνπ λ. 2664/1998 όπσο ηζρύεη).
Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ππαγσγήο:
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- ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο (α) ή (β) θαη (γ) κε ηελ αληίξξεζε ππνβάιινληαη, απαξέγθιηηα από ηνλ
ελδηαθεξόκελν, σο απαξαίηεηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο
δόκεζεο [πεξίπησζε (α)] ή ηεο ππεξεζίαο επνηθηζκνύ [πεξηπηώζεηο (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.
Ζ κε ηήξεζε ηεο παξαπάλω πξνϋπόζεζεο θαζηζηά ηελ αληίξξεζε εθθξεκή.
Σα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ επηθαιείηαη ν ελδηαθεξόκελνο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη απηά πνπ
απνδεηθλύνπλ ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνύ ηέινπο θαη ηε ζεκειίσζε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο επί ηεο
έθηαζεο πνπ αθνξά ηελ αληίξξεζε, απνζηέιινληαη εληόο ηεο πξναλαθεξόκελεο πξνζεζκίαο ζε έληππε
κνξθή ζηα παξαθάησ εκεία Τπνζηήξημεο ηεο Αλάξηεζεο ηνπ Γαζηθνύ Υάξηε. ηνλ θάθειν
απνζηνιήο αλαγξάθεηαη, ππνρξεσηηθά, ην όλνκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηεο
αληίξξεζεο. ηα εκεία Τπνζηήξημεο ηεο Αλάξηεζεο ηνπ Γαζηθνύ Υάξηε γίλεηαη, επίζεο, ελεκέξσζε
γηα ην πεξηερόκελν ηνπ αλαξηεκέλνπ δαζηθνύ ράξηε θαη δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξόπν ππνβνιήο
ησλ αληηξξήζεσλ.
εκεία Τπνζηήξημεο ηεο Αλάξηεζεο ηνπ Γαζηθνύ Υάξηε (.Τ.Α.Γ.Υ.):
1. .Τ.Α.Γ.Υ. Βόινπ, κε έδξα ηα γξαθεία ηνπ Γαζαξρείνπ Βόινπ,
Ξελνθώληνο 1 (3νο όξνθνο)
383 33 Βόινο
Σει. Δπηθνηλσλίαο: 24210 39163 & 24210 26271
e-mail: dasavol@apdthest.gov.gr
2. .Τ.Α.Γ.Υ. Αικπξνύ, κε έδξα ηα γξαθεία ηνπ Γαζαξρείνπ Αικπξνύ,
Βαζ. Παύινπ 1 (ηζόγεην)
371 00 Αικπξόο
Σει. Δπηθνηλσλίαο: 24220 21273
e-mail: dasalmy@apdthest.gov.gr
3. .Τ.Α.Γ.Υ. θνπέινπ, κε έδξα ηα γξαθεία ηνπ Γαζαξρείνπ θνπέινπ,
370 03 θόπεινο (2νο όξνθνο)
Σει. Δπηθνηλσλίαο: 24240 22202
e-mail: dasaskop@apdthest.gov.gr
Σα .Τ.Α.Γ.Υ. ιεηηνπξγνύλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, θαηά ηηο ώξεο 7:00 έωο 15:00 (.Τ.Α.Γ.Υ. Βόινπ
θαη Αικπξνύ) θαη 8:00 έωο 16:00 (.Τ.Α.Γ.Υ. θνπέινπ), θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ
ππνβνιήο ησλ αληηξξήζεσλ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 998/1979, από ηελ αλάξηεζε ηνπ νηθείνπ δαζηθνύ
ράξηε, παύεη λα ηζρύεη θαη νη επηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ηδίνπ Νόκνπ θαζίζηαληαη αλαξκόδηεο γηα ην
ραξαθηεξηζκό εθηάζεσλ σο δάζε, δαζηθώλ, ρνξηνιηβαδηθώλ, βξαρσδώλ ή πεηξσδώλ. Γηα ηηο
πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί αηηήζεηο ζηα νηθεία Γαζαξρεία γηα εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.
998/1979, θαζώο θαη γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνύλ ζηηο επηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 3 ζηελ
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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 ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Μαγλεζίαο, εθηόο ησλ πξν-Καπνδηζηξηαθώλ Ο.Σ.Α.:
Αινλλήζνπ, Βόινπ, Νέαο Αγρηάινπ θαη θηάζνπ, ζπλνιηθήο έθηαζεο 2.383.728 ζηξεκκάησλ θαζώο θαη
ηνπ αληίζηνηρνπ «Οξζνθσηνράξηε έηνπο 1945» ζε κνξθή shapefiles (.shp).
Ζ παξνύζα απνζηέιιεηαη ζηελ Δ.Κ.Υ.Α. Α.Δ. γηα ηελ ςεθηαθή αλάξηεζή ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο,
ζηνλ εηδηθό δηαδηθηπαθό ηόπν αλάξηεζεο δαζηθώλ ραξηώλ θαη ππνβνιήο αληηξξήζεσλ.
Ο ζύλδεζκνο γηα ηνλ αλαξηεκέλν δαζηθό ράξηε δεκνζηνπνηείηαη θαη από ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (www.ypeka.gr) θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο &
ηεξεάο Διιάδαο (www.apdthest.gov.gr). Δπηπιένλ, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Κ.Υ.Α. Α.Δ.
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx) θαίλνληαη νη επηινγέο αλάξηεζεο
θαη ππνβνιήο αληηξξήζεσλ όπνπ κπνξεί λα εηζέξρεηαη θάζε ελδηαθεξόκελνο γηα ηελ θαιύηεξε
εμππεξέηεζή ηνπ.
Δπίζεο, ε παξνύζα (ρσξίο ηα ζπλνδεπηηθά ςεθηαθά αξρεία) αλαξηάηαη ζηνλ ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηεο
ππεξεζίαο καο, ησλ Γαζαξρείσλ Βόινπ, Αικπξνύ θαη θνπέινπ θαη ζηα δεκνηηθά ή ηνπηθά ή
δηακεξηζκαηηθά θαηαζηήκαηα ησλ Γήκσλ ηεο Π.Δ. Μαγλεζίαο. Οκνίσο ε παξνύζα γλσζηνπνηείηαη θαη
αλαξηάηαη ζηνπο όκνξνπο Γήκνπο ηεο πεξηνρήο αλάξηεζεο ηνπ δαζηθνύ ράξηε.
Σέινο, ηαπηάξηζκε ηεο παξνύζαο Αλαθνίλσζε Αλάξηεζεο ηνπ δαζηθνύ ράξηε ηνπ ζέκαηνο θαη
Πξόζθιεζεο Τπνβνιήο Αληηξξήζεσλ απνζηέιιεηαη γηα δεκνζίεπζε ζηηο εθεκεξίδεο
¨ΣΑΥΤΓΡΟΜΟ¨ θαη ¨ΜΑΓΝΖΗΑ¨.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
CHRISTOS SANIDAS
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ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΠΗΚΩΝ ΚΑΗ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ
ΣΩΝ ΟΠΟΗΩΝ ΑΝΑΡΣΑΣΑΗ Ο ΓΑΗΚΟ ΥΑΡΣΖ
ΓΖΜΟ

ΣΚ/ΓΚ

ΣΚ/ΓΚ

ΣΚ/ΓΚ

ΓΗΜΖΝΗΟΤ

ΚΑΛΧΝ ΝΔΡΧΝ

ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΟΤ

ΓΡΑΚΔΗΑ

ΛΑΜΠΗΝΟΤ

ΑΓΗΧΝ ΘΔΟΓΧΡΧΝ

ΗΧΛΚΟΤ

ΛΑΤΚΟΤ

ΑΛΜΤΡΟΤ

ΚΑΣΧ ΛΔΥΧΝΗΧΝ

ΜΔΣΟΥΗΟΤ

ΑΜΑΛΗΑΠΟΛΔΧ

ΚΑΣΧΥΧΡΗΟΤ

ΜΖΛΔΧΝ

ΒΟΛΟΤ

ΜΑΚΡΗΝΗΣΖ

ΝΟΣΗΟΤ
ΠΖΛΗΟΤ

ΜΖΛΗΝΖ

ΑΝΘΟΣΟΠΟΤ

ΜΗΚΡΟΘΖΒΧΝ

ΑΥΗΛΛΔΗΟΤ

ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ

ΞΗΝΟΒΡΤΖ

ΒΡΤΝΑΗΝΖ

ΠΟΡΣΑΡΗΑ

ΠΗΝΑΚΑΣΧΝ

ΓΡΤΜΧΝΟ

ΔΚΛΟΤ

ΠΡΟΜΤΡΗΟΤ

ΝΔΟΥΧΡΗΟΤ

ΔΤΞΔΗΝΟΤΠΟΛΔΧ

ΣΑΓΗΑΣΧΝ

ΤΚΖ

ΚΟΚΚΧΣΧΝ

ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΠΖΛΗΟΤ

ΣΡΗΚΔΡΗΟΤ

ΚΡΟΚΗΟΤ

ΑΝΖΛΗΟΤ

ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΦΔΡΧΝ

ΚΧΦΧΝ

ΕΑΓΟΡΑ

ΑΔΡΗΝΟΤ

ΚΗΟΤ

ΒΔΛΔΣΗΝΟΤ

ΜΑΚΡΤΡΡΑΥΖ

ΚΑΝΑΛΗΧΝ

ΠΛΑΣΑΝΟΤ
ΠΣΔΛΔΟΤ

ΒΟΛΟΤ

ΓΖΜΟ

ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΟ

ΑΝΑΒΡΑ

ΑΛΜΤΡΟΤ

ΓΖΜΟ

ΕΑΓΟΡΑ –
ΜΟΤΡΔΗΟΤ

ΟΤΡΠΖ

ΜΟΤΡΔΗΟΤ

ΦΤΛΑΚΖ

ΞΟΡΤΥΣΗΟΤ

ΡΖΓΑ
ΦΔΡΑΗΟΤ

ΚΔΡΑΜΗΓΗΟΤ
ΚΔΡΑΔΑ

ΑΓΗΟΤ ΒΛΑΗΟΤ

ΠΟΤΡΗΟΤ

ΜΗΚΡΟΤ ΠΔΡΗΒΟΛΑΚΗΟΤ

ΑΓΗΟΤ ΛΑΤΡΔΝΣΗΟΤ

ΣΑΓΚΑΡΑΓΑ

ΠΔΡΗΒΛΔΠΣΟΤ

ΑΓΡΗΑ

ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΝΖΛΔΗΑ

ΡΗΕΟΜΤΛΟΤ

ΑΡΓΑΛΑΣΖ

ΣΔΦΑΝΟΒΗΚΔΗΟΤ

ΑΦΔΣΧΝ

ΓΛΧΖ

ΑΨΓΗΝΗΟΤ
ΑΛΛΖ ΜΔΡΗΑ

ΝΟΣΗΟΤ
ΠΖΛΗΟΤ

ΑΝΧ ΛΔΥΧΝΗΧΝ

ΒΤΕΗΣΖ

ΓΛΑΦΤΡΧΝ

ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ
ΠΡΟ:
1. Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο
Γεληθή Γ/λζε Αλάπηπμεο & Πξνζηαζίαο Γαζώλ
Γ/λζε Γαζηθώλ Έξγσλ & Τπνδνκώλ
Σκήκα Γαζνινγίνπ Απνγξαθήο &
ζεκαηηθήο Τπνζηήξημεο Γηθαηωκάηωλ Γεκνζίνπ
Σέξκα Αιθκάλνο, 115 28 ΑΘΖΝΑ
2. Δ.Κ.Υ.Α. Α.Δ.
Μεζνγείσλ 288
155 62 ΥΟΛΑΡΓΟ
ειίδα 6 από 7

ΚΟΠΔΛΟΤ

ΚΛΖΜΑΣΟ
ΚΟΠΔΛΟΤ

ΑΔΑ: ΩΚ9ΞΟΡ10-ΗΑΑ

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ:
1. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο
- Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα
- Γεληθή Γ/λζε Γαζώλ & Αγξνηηθώλ Τπνζέζεωλ
- Γ/λζε πληνληζκνύ & Δπηζεώξεζεο Γαζώλ
- Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλωληώλ
(Με ηην παράκληζη για ηην ανάρηηζη ηης παρούζας ζηην ιζηοζελίδα ηης Α.Δ.Θ. - Ση.Ε.)
2. Γαζαξρεία
- Βόινπ
- Αικπξνύ
- θνπέινπ
(Με ηην παράκληζη για ηην ανάρηηζη ηης παρούζας ζηον πίνακα ανακοινώζεών ζας καθώς και ζηα Δαζονομεία αρμοδιόηηηάς ζας)
3. Γήκνη Π.Δ. Μαγλεζίαο
- Αικπξνύ
- Αινλλήζνπ
- Βόινπ
- Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ
- Ννηίνπ Πειίνπ
- Ρήγα Φεξαίνπ
- θηάζνπ
- θνπέινπ
(Με ηην παράκληζη για ηην ανάρηηζη ηης παρούζας ζηοσς τώροσς ηφν γραθείφν ζας, ζηα δημοηικά, ηοπικά
& διαμεριζμαηικά καηαζηήμαηά ζας καθώς και για ενημέρφζη ηφν Γραθείφν ηφν Δημάρτφν)
4. Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο
Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Μαγλεζίαο
(Με ηην παράκληζη για ηην ανάρηηζη ηης παρούζας ζηοσς τώροσς ηφν γραθείφν ηφν Υπηρεζιών ζας)
5. Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
Γ/λζε Πνιηηηθήο Γεο (ζσνημμένος υηθιακός δίζκος)
Αραξλώλ 2, 101 76 ΑΘΖΝΑ
6. Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. (ζσνημμένος υηθιακός δίζκος)
Γνκνθνύ 5, 104 45 ΑΘΖΝΑ
7. Απηνηειέο Γξαθείν Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο Μαγλεζίαο (ζσνημμένος υηθιακός δίζκος)
Θέζπηδνο 2, 380 01 ΒΟΛΟ
8. Γηεπζύλζεηο Γαζώλ
- Π.Δ. Λάξηζαο
- Π.Δ. Φζηώηηδαο
(Με ηην παράκληζη για ηη γνφζηοποίηζη ηης παρούζας ζηοσς όμοροσς Δήμοσς ηης περιοτής ανάρηηζης ηοσ
δαζικού τάρηη)
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