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 ΘΕΜΑ: «Αλάρηεζε δεθαεπηά (17) δαζηθϋλ ταρηϋλ ηφλ προ θαποδηζηρηαθϋλ ΟΤΑ, ωπφς ο θάηφζη 

πίλαθας,  θαη πρωζθιεζε ελδηαθεροκέλφλ γηα σποβοιή αληηρρήζεφλ θαηά ηοσ περηετοκέλοσ ηφλ». 

 
Έτοληας σπωυε : 

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

Παξεκβάζεσλ , Πξάζηλν Σακείν, Κύξσζε Γαζηθώλ Υαξηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο απηέο ηζρύνπλ κεηα 

ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε  κε ηα   άξζξα 153 έσο 155 ηνπ Ν. 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 Ν. 2664/1998 «Δζληθό Κηεκαηνιόγην θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 275Α΄), 

όπσο ηζρύεη.  

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

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

ηελ θύξσζε ησλ δαζηθώλ ραξηώλ. 

4.  Σελ 143792/1794/3-8-2016  (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 147797/2746/30-11-2016  (Φ.Δ.Κ.  3985 Β΄/13-12-2016) θνηλή απόθαζε Τπνπξγώλ  Οηθνλνκηθώλ 

θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο,  «Καζνξηζκόο εηδηθνύ ηέινπο γηα ηελ άζθεζε αληηξξήζεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 15 ηνπ Ν3889/2010 (ΦΔΚ 182 Α) θαηά ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αλαξηεκέλσλ δαζηθώλ ραξηώλ» 

6.  Σελ 145189/2264/4-10-2016  (Φ.Δ.Κ. 3407 Β΄/21-10-2016) απόθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 3 Ν.3889/2010 όπσο ηζρύεη, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ αλάξηεζεο έσο θαη θύξσζε ησλ ζεσξεκέλσλ δαζηθώλ ραξηώλ ζηελ Γ/λζε Γαζώλ 

Θεζζαινλίθεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο –Θξάθεο.   

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

αλάξηεζε, θύξσζε δαζηθώλ ραξηώλ».  

8. Σελ 145179/2131/16-9-2016 Γεληθνύ Γ/ληνύ Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Γαζώλ θαη Αγξνπεξηβάιινληνο « 

Δθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 Ν. 3889/2010». 
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9. Σν πεξηερόκελν ησλ δεθαεπηά (17) δαζηθώλ ραξηώλ πνπ θαηαξηίζηεθαλ θαη ζεσξήζεθαλ  κε ηελ αξηζκ. 

78888/20-12-2018 (ΑΓΑ: ΩΓΗΦΟΡ1Τ-Ω2)  απόθαζε ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Θεζζαινλίθεο  ζε εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ Ν 3889/2010 σο ηζρύεη. 

10. Σελ 151171/4/3-1-2017  Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Π.ΔΝ. «Πεξηνρέο άξζξνπ 23 παξ. 2 α΄θαη 2 β΄Ν. 

3889/2010. 
11. Σο με αρ. πρωη.  177381/2846/13-12-2018 (ΑΓΑ: Ω0ΒΘ4653Π8-Π7Π) έγγραθο ηης Γενικής 

Γ/νζης Γαζών και Γαζικού Περιβάλλονηος ηοσ ΤΠΔΝ  
  

 
                                                           Α π ο θ α ζ ί δ ο σ κ ε  

 
Α. Τελ αλάρηεζε ηφλ δεθαεπηά (17) ζεφρεκέλφλ δαζηθϋλ ταρηϋλ ζσλοιηθής έθηαζες 177.145,00 

ζηρεκκάηφλ ηφλ  προ θαποδηζηρηαθϋλ  ΟΤΑ, φς ο θάηφζη πίλαθας, ζηολ εηδηθω δηαδηθησαθω ηωπο 
αλάρηεζες δαζηθϋλ ταρηϋλ θαη σποβοιής αληηρρήζεφλ  ηες ηζηοζειίδας ηες ΕΚΧΑ Α.Ε.  
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx. 

      ηνπο αλσηέξσ αλαξηώκελνπο δαζηθνύο ράξηεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ηζηνξηθνί νξζνθσηνράξηεο, πνπ 

απεηθνλίδνπλ ηα πνιύγσλα ησλ δαζηθώλ ελ γέλεη εθηάζεσλ, πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ από ηα θσηνεξκελεπηηθά 

ζηνηρεία ησλ παιαηόηεξσλ αεξνθσηνγξαθηώλ. 

      εκεηώλεηαη  όηη ζηνπο αλαξηώκελνπο δαζηθνύο ράξηεο 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 Ν. 

3889/2010, νη νπνίεο εμαηξνύληαη ηεο αλάξηεζεο θαη ηεο ππνβνιήο αληηξξήζεσλ. 

 
Β. Καιείηαη  θάζε ελδηαθερωκελος, αθνύ ιάβεη γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αλαξηεκέλσλ θαηά ηα πξνεγνύκελα δαζηθώλ 

ραξηώλ, λα ππνβάιεη ηηο ηπρόλ αληηξξήζεηο ηνπ  εληόο αποθιεηζηηθής πξνζεζκίαο εθαηόλ πέληε (105) εκεξώλ, ε νπνία 

αξρίδεη ηελ 4ε Ιαλοσαρίοσ 2019 εκέρα Παραζθεσή. 
       Η θαηαιεθηηθή εκεροκελία ηες παραπάλφ προζεζκίας, είλαη  ε  18ε Απρηιίοσ 2019 εκέρα Πέκπηε. 
        Γηα ηοσς θαηοηθοϊληες ή δηακέλοληες ζηελ αιιοδαπή, ε παραπάλφ προζεζκία παραηείλεηαη θαηά είθοζη (20)  
εκέρες, ζσλεπϋς ε θαηαιεθηηθή εκεροκελία ηες προζεζκίας σποβοιής αληηρρήζεφλ είλαη ε 8ε Μαχοσ 2019 εκέρα 
Τεηάρηε. 

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

θαη ηεο κνξθήο ησλ εκθαληδόκελσλ ζηνπο  ράξηεο εθηάζεσλ. 

      Αληηξξήζεηο κπνξνύλ λα ππνβάινπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ δηθαίνπ, 

θαζώο θαη ην Διιεληθό Γεκόζην θαη νη νηθείνη ΟΣΑ πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ, εθ’ όζνλ επηθαινύληαη γηα 

ηελ ζεκειίσζε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο ηνπο εκπξάγκαηα ή ελνρηθά δηθαηώκαηα  ζηηο πεξηιεθζείζεο ζηνπο 

αλαξηεζέληεο δαζηθνύο ράξηεο, δαζηθέο, ρνξηνιηβαδηθέο θαη βξαρώδεηο ή πεηξώδεηο εθηάζεηο. 

      Αληηξξήζεηο εηδηθά θαηά ηεο παξάιεηςεο λα πεξηιεθζνύλ ζηνπο  δαζηθνύο ράξηεο  νξηζκέλεο δαζηθνύ 

ραξαθηήξα ή ρνξηνιηβαδηθέο  ή βξαρώδεηο ή πεηξώδεηο  εθηάζεηο 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 θαη άιια λνκηθά πξόζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ 

ραξαθηήξα, ζηνπο ζθνπνύο ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. 

 
      Η ππνβνιή ησλ αληηξξήζεσλ είλαη δπλαηή κόλν ειεθηξνληθά, ζηνλ εηδηθό δηθηπαθό ηόπν αλάξηεζεο δαζηθώλ ραξηώλ θαη 

ππνβνιήο αληηξξήζεσλ, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΚΥΑ Α.Δ. 
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx  
  κε ηελ 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. 

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx
ΑΔΑ: ΩΜΧΑΟΡ1Υ-ΟΣΣ



                                                         3 από 5                                                                             

 

 Δπίζεο γηα ηελ ππνβνιή αληίξξεζεο θαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά εηδηθό ηέινο, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ 

ππνινγίδεηαη κε βάζεη ην εκβαδόλ ηεο έθηαζεο πνπ αθνξά απηή, όπσο έρεη θαζνξηζηεί κε ηε Κ.Τ.Α. 

ηεο πεξίπησζεο (5) αλσηέξσ 
Η κε ηήρεζε ηφλ παραπάλφ προψποζέζεφλ θαζηζηά ηελ αληίρρεζε απαράδεθηε. 
 
 

Γελ απαηηείηαη θαηαβνιή ηέινπο, θαη΄ εμαίξεζε, γηα αληηξξήζεηο πνπ αθνξνύλ πεξηνρέο 

α)  πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο δαζηθνύο ράξηεο, ιόγσ κε απνηύπσζεο ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεο παξ. 

2πεξίπησζε 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 Ν.4280/2014, όπσο ηζρύεη. 

β) πνπ εκθαλίδνληαη σο δαζηθέο ζηελ 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 ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

Ν.998/1979, νη νπνίεο δελ απεηθνλίδνληαη ζηνπο αλαξηεκέλνπο δαζηθνύο ράξηεο. 

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

Ν.998/1979 (άξζξν 28 παξ. 18 Ν. 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 Ν. 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 ησλ δαζηθώλ ραξηώλ 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 εκπξάγκαησλ ή ελνρηθώλ  δηθαησκάησλ, 

πνπ ζεκειηώλνπλ ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζηελ έθηαζε, πνπ αθνξά ε αληίξξεζε   
            Η κε ηήρεζε ηες αλφηέρφ προψπωζεζες θαζηζηά ηελ αληίρρεζε εθθρεκή. 

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

απνδεηθλύνπλ ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνύ ηέινπο θαζώο θαη ηελ ζεκειίσζε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο επί ηεο 

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

κνξθή, ζηα εκεία Τπνζηήξημεο ηεο Αλάξηεζεο ησλ δαζηθώλ ραξηώλ (νη Γ/λζεηο ηνπο αλαγξάθνληαη  

θαησηέξσ). ηνλ θάθειν απνζηνιήο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, ην όλνκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ν αξηζκόο 

πξσηνθόιινπ ηεο αληίξξεζεο. 

ηα  εκεία Τπνζηήξημεο ηεο Αλάξηεζεο ησλ δαζηθώλ ραξηώλ γίλεηαη, επίζεο, ελεκέξσζε γηα ην 

πεξηερόκελν ησλ αλαξηεκέλσλ δαζηθώλ ραξηώλ θαη δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξόπν ππνβνιήο ησλ 

αληηξξήζεσλ, απηά ιεηηνπξγνύλ θαζεκεξηλά από 07.00 π.κ.  έσο  15.00  κ.κ. ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, θαζ΄ όιε 

ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ππνβνιήο αληηξξήζεσλ. 

εκεία  Τπνζηήξημεο ηεο Αλάξηεζεο ησλ δαζηθώλ ραξηώλ είλαη: 

 Γ/λζε Γαζώλ Π.Δ. Θεζζαινλίθεο-  Ναπαξίλνπ 28 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ  Σ.Κ. 55131 - Σει. 2313309555 

 Γαζαξρείν Θεζζαινλίθεο- 26εο Οθησβξίνπ 38-40 Σ.Κ. 54627- Κηίξην ΑΣRINA CENTER ζηελ έμνδν 

ηνπ ιηκαληνύ - 5νο  όξνθνο – Σει. 2313309043 

      Δπηζεκαίλεηαη όηη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 14 Ν. 998/1979, από ηελ αλάξηεζε ηνπ νηθείνπ δαζηθνύ 

ράξηε παύεη λα ηζρύεη θαη νη επηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ηδίνπ Νόκνπ 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 Ν. 998/1979, θαζώο θαη 

γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνύλ ζηηο επηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 3 ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία, νη 

ελδηαθεξόκελνη κποροϊλ λα ππνβάιινπλ αληηξξήζεηο θαηά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δαζηθνύ ράξηε 

(πεξίπησζε  ε΄ εμαίξεζεο θαηαβνιήο εηδηθνύ ηέινπο). 
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      Αλαπόζπαζηα ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία ηεο παξνύζαο απνηεινύλ ηα ςεθηαθά αξρεία ησλ ζεσξεκέλσλ  

δεθαεπηά (17) δαζηθώλ  ραξηώλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ «Οξζνθσηνραξηώλ έηνπο 1945» ζε κνξθή shapefiles 

(shp). 

      Η παξνύζα απνζηέιιεηαη ζηελ ΔΚΥΑ Α.Δ. γηα ηελ ςεθηαθή αλάξηεζε ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ζηνλ 

εηδηθό δηαδηθηπαθό ηόπν αλάξηεζεο δαζηθώλ ραξηώλ θαη ππνβνιήο αληηξξήζεσλ. 

Ο ζύλδεζκνο γηα ηνπο αλαξηεκέλνπο δαζηθνύο ράξηεο δεκνζηνπνηείηαη θαη από ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, θαζώο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο –Θξάθεο. 

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

Γ/λζεο Γαζώλ Θεζζαινλίθεο, ησλ Γαζαξρείσλ Θεζζαινλίθεο, Λαγθαδά θαη ηαπξνύ, σο θαη ζηα Γεκνηηθά 

Καηαζηήκαηα ησλ Γήκσλ Ακπεινθήπσλ – Μελεκέλεο, Γέιηα, Θεζζαινλίθεο, Κνξδειηνύ – Δπόζκνπ, 

Νεάπνιεο – πθεώλ, Παύινπ Μειά, Ππιαίαο –Υνξηηάηε θαη Ωξαηνθάζηξνπ. Οκνίσο ε παξνύζα 

γλσζηνπνηείηαη θαη αλαξηάηαη θαη ζηνπο όκνξνπο Ο.Σ.Α (δήκνπο) ησλ πεξηνρώλ αλάξηεζεο ησλ δαζηθώλ 

ραξηώλ. 

     Σέινο,  ηαπηάξηζκε  ηεο παξνύζαο Αλαθνίλσζε Αλάξηεζεο ησλ ελ ζέκαηη δεθαεπηά (17) Γαζηθώλ Υαξηώλ 

θαη Πξόζθιεζεο  Τπνβνιήο Αληηξξήζεσλ απνζηέιιεηαη γηα δεκνζίεπζε ζε δύν  εθεκεξίδεο.    

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΚΑΕΠΣΑ (17) ΑΝΑΡΣΗΜΕΝΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΧΑΡΣΩΝ ΣΩΝ 
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΩΝ ΟΣΑ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

Α/
Α 

ΔΗΜΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

1 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗ  

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

2 ΜΕΝΕΜΕΝΗ 

3 ΔΕΛΣΑ ΙΩΝΙΑ (ΔΙΑΒΑΣΑ-ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΙΑ) 

4 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  

5 ΣΡΙΑΝΔΡΙΑ 

6 

ΚΟΡΔΕΛΙΟΤ - ΕΤΟΜΟΤ 

ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΤ 

7 ΕΤΟΜΟΤ 

8 

ΝΕΑΠΟΛΗ - ΤΚΕΩΝ 

ΑΓΙΟΤ ΠΑΤΛΟΤ 

9 ΝΕΑΠΟΛΕΩ 

10 ΠΕΤΚΩΝ 

11 ΤΚΕΩΝ 
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12 

ΠΑΤΛΟΤ ΜΕΛΑ 

ΕΤΚΑΡΠΙΑ 

13 ΠΟΛΙΧΝΗ  

14 ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ 

15 

ΠΤΛΑΙΑ - ΧΟΡΣΙΑΣΗ 

ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ 

16 ΠΤΛΑΙΑ 

17 ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 

  

 
                                                                                                                                             Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

                                                                                                                            ΣΗ Γ/ΝΗ  ΓΑΩΝ  ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  

 

 

                 ηαύξνο Παπαδόπνπινο 
            Γαζολόγος 
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