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ΘΕΜΑ: Σξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζκό πξωη. 669/20-01-2017 απόθαζεο ‘‘Αλάξηεζε δαζηθνύ
ράξηε δεκνηηθήο θνηλόηεηαο ΄Εδεζζαο, δήκνπ ΄Εδεζζαο, Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο
Πέιιαο θαη πξόζθιεζε γηα ππνβνιή αληηξξήζεωλ θαηά ηνύ πεξηερνκέλνπ ηνπ.’’
Έρνληαο ππόςε:
1. Σελ 669/20-01-2017(ΑΓΑ:7ΝΜΝΟΡ1Τ-ΡΘΑ) απόθαζε Γ/ληή Γαζώλ Πέιιαο
2. Tελ αξηζκ. 4202/29-03-2017 (ΟΡΘΗΔΠΑΝΑΛΗΦΗ : 07-04-2017) ΑΓΑ: ΧΝΧΣΟΡ1Τ-ΒΓΚ
Σξνπνπνηεηηθή ηεο αλσηέξσ, ζύκθσλα κε ηηο παξ. 1.α θαη 1. β. άξζξν δεύηεξν
«Σξνπνπνηήζεηο – πξνζζήθεο ζην λ. 3889/2010 (Α΄ 182)» ηνπ λ. 4462/2017 (ΦΔΚ
39/Α/2017).
3. Σελ αξηζκ 5434/25-4-2017(ΑΓΑ: ΦΥΧΓΟΡ1Τ-Β4Θ) Σξνπνπνηεηηθή απόθαζε , ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3.β. ηνπ άξζξνπ 5 ¨Γαζηθνί ράξηεο θαη αηηήζεηο ηαθηνπνίεζεο
γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ¨ ηνπ λ. 4467/2017 «Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηεο δαζηθήο
λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 56 Α΄/2017).
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 ΄ Μεηαβαηηθή δηάηαμε ΄ ηνπ Ν. 4478/23-6-2017 «Κύξσζε θαη
πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ………θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 91/Α/2017)
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν. 4483/28-7-2017 (ΦΔΚ 107/Α/2017) « Ρπζκίζεηο γηα ηνλ
εθζπγρξνληζκό ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ νξγάλσζεο ………..θαη ινηπέο δηαηάμεηο »
6. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 37 θαη 38 ηνπ Ν.4489/2017 «Δπξσπατθή εληνιή έξεπλαο ζηηο
πνηληθέο ππνζέζεηο – Δλαξκόληζε ηεο λνκνζεζίαο κε ηελ νδεγία 2017/41/ΔΔ θαη άιιεο
δηαηάμεηο »
Απνθαζίδνπκε
Σξνπνπνηνύκε ηελ 669/20-01-2017(ΑΔΑ:7ΝΜΝΟΡ1Υ-ΡΘΑ) σο εμήο: «Καιείηαη θάζε
ελδηαθεξόκελνο, αθνύ ιάβεη γλώζε ηνύ πεξηερνκέλνπ ηνύ αλαξηεκέλνπ θαηά ηα πξνεγνύκελα
δαζηθνύ ράξηε, λα ππνβάιεη ηηο ηπρόλ αληηξξήζεηο ηνπ εληόο ηεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ε
νπνία αξρίδεη ηελ 30ε Ιαλνπαξίνπ 2017 εκέξα Δεπηέξα θαη ιήγεη ηελ 25ε επηεκβξίνπ 2017
εκέξα Δεπηέξα θαη γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ εμωηεξηθνύ» θαη
«Σα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνύ ηέινπο θαη ην έλλνκν ζπκθέξνλ,
απνζηέιινληαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν , ζε έληππε κνξθή, ην αξγόηεξν εληόο δέθα (10)
εκεξώλ από ηελ ιήμε ηεο ωο άλω πξνζεζκίαο, ζην εκείν Τπνζηήξημεο Αλάξηεζεο Δαζηθνύ
Υάξηε. ην θάθειν αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ην όλνκα ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θαη ν αξηζκόο
πξσηνθόιινπ ησλ αληηξξήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ. πκπιεξωκαηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, πνπ
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επηθαιείηαη ν ελδηαθεξόκελνο κπνξνύλ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ αλωηέξω αιιεινγξαθία
ή θαη λα θαηαηίζεληαη ζηελ ΕΠΕΑ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο αληίξξεζεο » .
Καηά ηα ινηπά ε κε αξηζκό 669/20-01-2017(ΑΔΑ:7ΝΜΝΟΡ1Υ-ΡΘΑ)
παξακέλεη θαη ηζρύεη σο έρεη.

απόθαζε

Η ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ
ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΑΧΝ ΠΔΛΛΑ

Βαξνπηζίδνπ Μαξία
Γαζνιόγνο κε Α΄βαζκό
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