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     ΠΡΟ : Ωο Π.Α  

 

ΘΔΜΑ: «Αλάρηεζε δαζηθού τάρηε Γεκοηηθής Κοηλόηεηας Ηγοσκελίηζας (προ-Καποδηζηρηαθός 

ΟΣΑ Ηγοσκελίηζας), Γήκοσ Ηγοσκελίηζας Περηθερεηαθής Δλόηεηας Θεζπρωηίας θαη 

πρόζθιεζε γηα σποβοιή αληηρρήζεωλ θαηά ηοσ περηετοκέλοσ ηοσ». 

                                                                  

 

ΑΠΟΦΑΗ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ 

ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΑΩΝ 
 

 Έρνληαο ππόςε: 

 1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έως 26 Ν. 3889/2010 (Φ.Δ.Κ. 182 Α΄), «Υξεκαηνδόηεζε 

Πεξηβαιινληηθώλ Παξεκβάζεσλ, Πξάζηλν Σακείν, Κύξσζε Γαζηθώλ Υαξηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ ζπκπιεξώζεθαλ θαη ηζρύνπλ.  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηοσ Ν. 2664/1998 (Φ.Δ.Κ. 275 Α΄), «Δζληθό Κηεκαηνιόγην θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη. 

 3. Σελ αξηζ. 146776/2459/21-10-2016 (Φ.Δ.Κ. 3532 Β΄/3-11-2016) απόθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο 

αλάξηεζεο έσο ηελ θύξσζε ησλ δαζηθώλ ραξηώλ.  

4. Σελ 143792/1794/4-8-2016 (Φ.Δ.Κ. 2750 Β΄/1-9-2016) απόθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ εηδηθό δηθηπαθό ηόπν 

αλάξηεζεο δαζηθώλ ραξηώλ θαη ππνβνιήο αληηξξήζεσλ. 

 5. Σελ 151585/323/3-2-2017 (Φ.Δ.Κ. 347 Β΄/2017) θνηλή απόθαζε Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο «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 Γαζηθνύ 

Υάξηε.» όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηηο αξηζκ.155973/999/26-4-2017(ΦΔΚ 1491/Β΄/21-5-2017) θαη 

160525/2210/20-9-2017 (Φ.Δ.Κ 3327 Β΄/21-9-2017) Κ.Τ.Α. 

 6. Σελ 162371/2429/13-10-2017 (Φ.Δ.Κ 3701 Β΄/19-10-2017) απόθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 3 Ν. 3889/2010 όπσο ηζρύεη, κε ηελ νπνία 
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εγθξίλεηαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ αλάξηεζεο έσο ηελ θύξσζε ησλ νηθείσλ ζεσξεκέλσλ δαζηθώλ 

ραξηώλ ζηε Γηεύζπλζε Γαζώλ Θεζπξσηίαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ηπείξνπ – Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο.  

7. Σελ 143783/1597/20-7-2016 εγθύθιην Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

«Καηάξηηζε, αλάξηεζε, θύξσζε δαζηθώλ ραξηώλ» 

8. Σν 145179/2131/16-09-2016  έγγξαθν ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληνύ Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Γαζώλ 

θαη Αγξνπεξηβάιινληνο «Δθαξκνγή άξζξνπ 23 λ. 3889/2010». 

9.Σελ αξηζκ. 151171/4/3-1-2017(ΑΓΑ: 7ΦΜ4653Π8-Α2Ω), Δγθύθιην Γηαηαγή ηνπ Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο "Πεξηνρέο άξζξνπ 23 παξ. 2α΄θαη 2β΄ηνπ Ν.3889/2010" 

10. Σελ 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 θαηθύξσζε ησλ δαζηθώλ ραξηώλ. 

11.Σελ ππ’ αξηζ. 158576/1579/4.7.2017 (Φ.Δ.Κ. 2373/Β΄) απόθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο  «Καζνξηζκόο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηηκνινγίνπ ππνινγηζκνύ 

πξνεθηηκώκελσλ ακνηβώλ γηα ηηο εξγαζίεο θαηάξηηζεο δαζηθώλ ραξηώλ». 

12. Σελ 162380/2554/27-10-2017(ΑΓΑ: ΩΓΚΑ4653Π8-ΒΛΘ)εγθύθιην δηαηαγή ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο &Δλέξγεηαο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο Αλάξηεζεο Γαζηθώλ Υαξηώλ 

13. Σν πεξηερόκελν ηνπ δαζηθνύ ράξηε Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ηγνπκελίηζαο (προ-Καποδηζηρηαθός 

ΟΣΑ Ηγοσκελίηζας) Γήκνπ Ηγνπκελίηζαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζπξσηίαο πνπ ζεσξήζεθε κε 

ηελ αξηζ. 169514/1-11-2017 (ΑΓΑ: 984ΔΟΡ1Γ-9ΚΓ) απόθαζε ζεώξεζεο ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ 

Θεζπξσηίαο.  

Α π ο θ α ζ ί δ ο σ µ ε 
  

          Α. Σελ αλάρηεζε ηοσ ζεωρεκέλοσ δαζηθού τάρηε περηοτής Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 

Ηγνπκελίηζαο (προ-Καποδηζηρηαθός ΟΣΑ Ηγοσκελίηζας), Γήκνπ Ηγνπκελίηζαο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Θεζπξσηίαο, ζσλοιηθής έθηαζες 29904,114  ζηρεκκάηωλ,  ζηολ εηδηθό δηαδηθησαθό ηόπο 

αλάρηεζες δαζηθώλ ταρηώλ θαη σποβοιής αληηρρήζεωλ ηες ηζηοζειίδας ηες ΔΚΥΑ Α.Δ. 

(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_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 ηα όξηα ησλ πεξηνρώλ πνπ εμαηξνύληαη ηεο αλάξηεζεο ηνπ δαζηθνύ ράξηε, 

        β. κε ηώδεο ρξώκα ην πεξίγξακκα ησλ νηθηζηηθώλ ππθλώζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 23 

ηνπ Ν.3889/2010 σο ηζρύεη,  νη νπνίεο εμαηξνύληαη ηεο αλάξηεζεο θαη ηεο ππνβνιήο αληηξξήζεσλ 

          

      Β. Καιείηαη θάζε ελδηαθερόκελος, αθνύ ιάβεη γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ αλαξηεκέλνπ θαηά 

ηα πξνεγνύκελα δαζηθνύ ράξηε, λα ππνβάιεη ηηο ηπρόλ αληηξξήζεηο ηνπ εληόο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο εθαηόλ πέληε (105) εκεξώλ, ε νπνία αξρίδεη ηελ 23
ε
  Νοεκβρίοσ 2017, εκέρα Πέκπηε. 

     Η θαηαιεθηηθή εκεροκελία ηες παραπάλω προζεζκίας είλαη ε 7
ε
 Μαρηίοσ  2018, εκέρα 

Σεηάρηε. Γηα ηοσς θαηοηθούληες ή δηακέλοληες ζηελ αιιοδαπή, ε παραπάλω προζεζκία 

παραηείλεηαη θαηά 20 εκέρες, ζσλεπώς ε θαηαιεθηηθή εκεροκελία ηες προζεζκίας σποβοιής 

αληηρρήζεωλ είλαη ε 27
ε
  Μαρηίοσ  2018, εκέρα Σρίηε 

      Με ηηο αληηξξήζεηο πξνβάιινληαη ιόγνη πνπ αθνξνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ 

ραξαθηήξα θαη ηεο κνξθήο ησλ εκθαληδόκελσλ ζην ράξηε εθηάζεσλ.  

       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. 
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       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, νη Ο.Σ.Α. πξώηνπ θαη 

δεύηεξνπ 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.  

       Η ππνβνιή ησλ αληηξξήζεσλ είλαη δπλαηή κόλολ ειεθηροληθά, ζηνλ εηδηθό δηθηπαθό ηόπν 

αλάξηεζεο δαζηθώλ ραξηώλ θαη ππνβνιήο αληηξξήζεσλ ή αηηήζεσλ δηόξζσζεο πξνδήισλ ζθαικάησλ, 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΚΥΑ Α.Δ. (http://www.ktimanet.gr/ CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx) κε 

ηε ζπκπιήξσζε ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο θόξκαο ,κε ρξήζε δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο. 

      Αηηήζεηο δηόξζσζεο πξνδήινπ ζθάικαηνο κπνξνύλ λα θαηαηεζνύλ θαη ζηελ Γηεύζπλζε Γαζώλ. 

• 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 

ηελ ΚΤΑ ηεο πεξίπησζεο (5) ζην πξννίκην ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

Η κε ηήρεζε ηωλ παραπάλω προϋποζέζεωλ θαζηζηά ηελ αληίρρεζε απαράδεθηε.  

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 Ν. 3889/2010, όπσο ηζρύεη, θαζώο θαη νη εθηάζεηο πνπ 

εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξ. 3β ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 4280/2014, όπσο ηζρύεη. 

 β) πνπ εκθαλίδνληαη σο δαζηθέο ζηε θσηνεξκελεία ηεο παιαηόηεξεο αεξνθσηνγξάθεζεο, 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. 998/1979, νη νπνίεο δελ απεηθνλίδνληαη ζηνπο αλαξηεκέλνπο δαζηθνύο ράξηεο 

 ε) θαηά ην ηκήκα πνπ εκπίπηεη ζε εθθξεκείο αηηήζεηο θαη ππνζέζεηο ζηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 14 

λ. 998/1979 (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 άξζξνπ 14 ηνπ λ.4270/14 (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 ραξαθηεξηζκνύ. 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 ηήρεζε ηες παραπάλω προϋπόζεζες θαζηζηά ηελ αληίρρεζε εθθρεκή.  

 

      Σα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ επηθαιείηαη ν ελδηαθεξόκελνο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη απηά πνπ 

απνδεηθλύνπλ ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνύ ηέινπο θαζώο θαη ηε ζεκειίσζε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο 

επί ηεο έθηαζεο πνπ αθνξά ε αληίξξεζε, απνζηέιινληαη εληόο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο 

ζε έληππε κνξθή, ζην εκείν Τπνζηήξημεο ηεο Αλάξηεζεο ηνπ Γαζηθνύ Υάξηε (.Τ.Α.Γ.Υ.), ζηελ 
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έδξα ηεο Τπεξεζίαο καο, ζηε δηεύζπλζε Παλ.Σζαιδάρε 21,  Σ.Κ. 46100, Ηγοσκελίηζα. ηνλ 

θάθειν απνζηνιήο αλαγξάθεηαη, ππνρξεσηηθά, ην όλνκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ν αξηζκόο 

πξσηνθόιινπ ηεο αληίξξεζεο. 

 ην εκείν 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, ην νπνίν ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά από 7:00 π.κ. έσο 15:00 κ.κ. ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, θαζ’ 

όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ππνβνιήο αληηξξήζεσλ. 

    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 Ν.998/1979 σο ηζρύεη, από ηελ αλάξηεζε ηνπ 

νηθείνπ δαζηθνύ ράξηε παύεη λα ηζρύεη θαη νη επηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ίδηνπ λόκνπ θαζίζηαληαη 

αλαξκόδηεο γηα ην ραξαθηεξηζκό εθηάζεσλ σο δάζε, δαζηθώλ, ρνξηνιηβαδηθώλ, βξαρσδώλ ή 

πεηξσδώλ. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί αηηήζεηο ζηελ νηθεία Γηεύζπλζε Γαζώλ γηα 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 14 Ν. 998/1979 σο ηζρύεη, 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 Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ηγνπκελίηζαο (προ-Καποδηζηρηαθός ΟΣΑ 

Ηγοσκελίηζας), Γήκνπ Ηγνπκελίηζαο, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζπξσηίαο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ 

«Οξζνθσηνράξηε έηνπο 1945» ζε κνξθή shapefiles (.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 νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

         Δπίζεο, ε παξνύζα (ρσξίο ηα ζπλνδεπηηθά ςεθηαθά αξρεία) αλαξηάηαη ζηνλ ρώξν αλαθνηλώζεσλ 

ηεο ππεξεζίαο καο, δεκνηηθό θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ηγνπκελίηζαο θαζώο θαη ζηα ηνπηθά 

δηακεξηζκαηηθά θαηαζηήκαηα ησλ όκνξσλ ΟΣΑ.           

 

 

 

            

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ  ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
1) Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο Γεληθή Γ/λζε     

Αλάπηπμεο & Πξνζη. Γαζώλ & Αγξνπεξηβάιινληνο 

Γ/λζε Γαζηθώλ έξγσλ & Τπνδνκώλ  

Σέξκα Αιθκάλνο 115 28 Ιιίζζηα ΑΘΗΝΑ 

2) Δ.Κ.Υ.Α. Α.Δ.  

     Λεσθ.Μεζνγείσλ 288  

     Σ.Κ. 155 62 Υνιαξγόο ΑΘΗΝΑ 5 

Η Αναπληρώηρια Προχζηαμένη  

Της Γ/νζης Γαζών 

 

Σοσληάνα Γιαννακοπούλοσ 

Γαζολόγος ΠΔ2 με Α΄βαθμό 
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3)Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ηπείξνπ –Γπη.Μαθεδνλίαο      

     Γξαθείν πληνληζηή 

   Βνξείνπ Ηπείξνπ 20  Ισάλληλα Σ.Κ. 45445    

   4) Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ηπείξνπ –Γπη.Μαθεδνλίαο 

         Γ/λζε Γαζώλ & Αγξνη. Τπνζέζεσλ  

          Γξαθείν Γεληθνύ Γ/ληή 

          Μ. Κνηνπνύιε 62 Ισάλληλα Σ.Κ. 45445    

  5) Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ηπείξνπ –Γπη.Μαθεδνλίαο 

         Γ/λζε Γαζώλ & Αγξνη. Τπνζέζεσλ  

          Γ/λζε πληνληζµνύ & Δπηζεώξεζεο  Γαζώλ 

          Μ. Κνηνπνύιε 62 Ισάλληλα Σ.Κ. 45445   

   6) Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Θεζπξσηίαο 

    Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε  
         Π.Σζαιδάξε 18  Ηγνπκελίηζα        

7) ΟΠΔΚΔΠΔ 

     Γνκνθνύ 5 

   Σ.Κ.104 45 ΑΘΗΝΑ (ζπλ Cd-rom) 

    8) Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ                      

          Γ/λζε Πνιηηηθήο Γεο 

          Αραξλώλ 2,   Σ.Κ.10176  ΑΘΗΝΑ (ζπλ Cd-rom) 

     9)  Απηνηειέο Γξαθείν Γεκόζηαο  

          Πεξηνπζίαο Θεζπξσηίαο 

          Γ.Βαζηιάθνπ 15 

          46100  Ηγνπκελίηζα   (ζπλ Cd-rom) 

 

  10) Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο 

        Κηεληαηξηθήο  Σκήκα Σνπνγξαθίαο, Δπνηθηζκνύ     

          &  Αλαδαζκνύ Π.Δ. Θεζπξσηίαο 

          Π.Σζαιδάξε 18-Ηγνπκεληηζα 

 

11) Γήκνο Ηγνπκελίηζαο 

   ( με ηην παράκληζη όπφς μεριμνήζεηε για ηη      

   δημοζιοποίηζη ηης παρούζας απόθαζης ζηον πίνακα     

   ανακοινώζεφν ηοσ γραθείοσ ζας και ζηα ηοπικά      

  διαμεριζμαηικά καηαζηήμαηα Νέας Σελεύκειας,     

Λαδοτφρίοσ, Γραικοτφρίοσ, Κρσόβρσζης, Γράμεζης, 

Γριμίηζας, Μασροσδίοσ Καζηρίοσ, Αγίοσ Βλαζίοσ  & 

Παραποηάμοσ)  

12)  Γήκνο Φηιηαηώλ   

     Δι.Βεληδέινπ 8, 46300 Φηιηάηεο  

    ( με ηην παράκληζη όπφς μεριμνήζεηε για ηη       

     δημοζιοποίηζη ηης παρούζας απόθαζης ζηον πίνακα      

     ανακοινώζεφν ηοσ ηοπικού διαμεριζμαηικού      

      καηαζηήμαηος Κεζηρίνης) 

13)  Γήκνο νπιίνπ                                                          

       Κ.Καξακαλιή 179                                                                    

      46200 Παξακπζηά 

14) Σερληθό  Δπηκειεηήξην Διιάδαο 

     Πεξηθεξεηαθό Σκήκα Ηπείξνπ 

       Αξαβαληηλνύ 6-8, 45444 Ισάλληλα 

     15) Φνξέαο  Γηαρ/ζεο ζηελώλ & εθβνιώλ   πνηακώλ       

      Αρέξνληα θαη  Καιακά   

      Δηξήλεο  θαη Φηιίαο 1    

           Σ.Δ.Ι.   Ηγνπκελίηζαο      
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