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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΄Εδεζζα 5-2-2021 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  Αξ. Πξση.: νηθ 1307 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ & ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ   
Γ/ΝΗ ΓΑΩΝ ΠΔ ΠΔΛΛΑ   
ΣΜΗΜΑ  ΓΑΙΚΩΝ  ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΔΩΝ   
Σαρ.Γ/λζε: Γηνηθεηήξην ΄Δδεζζα   
Πιεξνθνξίεο       : Κσδσλά   Μαξία    
Σειέθσλν            :  2381027620-22951   
Σειενκνηνηππία  :  23810 29954   
Ζι. ηαρπδξνκείν : tdx-pel@damt.gov.gr   

 
 

   
   ΘΔΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΝΑΡΣΗΗ  ΓΑΙΚΟΤ ΥΑΡΣΗ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΓΗΜΩΝ ΑΛΜΩΠΙΑ, ΔΓΔΑ, ΠΔΛΛΑ ΚΑΙ ΚΤΓΡΑ, ΠΔ ΠΔΛΛΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΝΣΙΡΡΗΔΩΝ » 

 
 

A. Από ηε Γηεύζπλζε Γαζώλ Πέιιαο, , αλαθνηλώλεηαη όηη κε ηελ νηθ. 1307/5-2-2021 (ΑΓΑ: 
ΦΕΣΥΟΡ1Τ-ΠΦΟ)    ηαπηάξηζκε  απόθαζή καο , αλαξηήζεθε  ζηνλ εηδηθό δηαδηθηπαθό ηόπν αλάξηεζεο 
δαζηθώλ ραξηώλ θαη ππνβνιήο αληηξξήζεσλ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΔΚΥΑ Α.Δ 
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx    ν δαζηθόο ράξηεο όισλ ησλ Σνπηθώλ 
θαη Γεκνηηθώλ  Κνηλνηήησλ ησλ Γήκσλ Αικσπίαο ,Έδεζζαο , Πέιιαο θαη θύδξαο, ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Δλόηεηαο Πέιιαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.3889/2010 (Φ.Δ.Κ. 182 Α΄) όπσο ηζρύεη. 

Γηα ηνλ αλαξηεκέλν δαζηθό ράξηε κπνξεί θάζε ελδηαθεξόκελνο λα ιακβάλεη γλώζε ζηελ αλσηέξσ 
ηζηνζειίδα ηεο ΔΚΥΑ Α.Δ. κέζσ ηεο νπνίαο, θαη κόλν, κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη αληηξξήζεηο θαηά ηνπ 
πεξηερνκέλνπ απηνύ. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αληηξξήζεσλ ή ησλ αηηήζεσλ δηόξζσζεο πξνδήισλ 
ζθαικάησλ , είλαη απνθιεηζηηθή θαη μεθηλά ηελ 19

η
 Φεβροσαρίοσ 2021  εκέξα Παραζκεσή  θαη ιήγεη ηελ 

3
η
 Ιοσνίοσ ,  ημέρα Πέμπηη . Γηα ηνπο θαηνηθνύληεο  ή δηακέλνληεο ζηελ αιινδαπή, ε παξαπάλσ 

πξνζεζκία παξαηείλεηαη θαηά είθνζη (20) εκέξεο, δειαδή ιήγεη ηελ  23
η
 Ιοσνίοσ εκέξα Σεηάρηη  . 

Με ηηο αληηξξήζεηο πξνβάιινληαη ιόγνη πνπ αθνξνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηελ ακθηζβήηεζε ηνύ 
ραξαθηήξα θαη ηεο κνξθήο ησλ εκθαληδόκελσλ ζην ράξηε εθηάζεσλ, ηεο νξζήο απεηθόληζεο, εθαξκνγήο 
θαη ηζρύνο ησλ πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο ζύλλνκεο αιιαγήο ρξήζεο απηώλ. 

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 ηνύ 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 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 ηνύ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. 

Γηα ηελ ππνβνιή ησλ αληηξξήζεσλ θαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά εηδηθό ηέινο αλάινγα κε ην εκβαδόλ 
πνπ αθνξά ε αληίξξεζε. 

Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο δηόξζσζεο πξνδήινπ ζθάικαηνο  δελ θαηαβάιιεηαη  ηέινο. 
Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερόκελν ηνπ αλαξηεκέλνπ δαζηθνύ ράξηε θαη ηνπ ηξόπνπ ππνβνιήο 

ησλ αληηξξήζεσλ παξέρνληαη ζηα εκεία Τπνζηήξημεο ηεο Αλάξηεζεο (.Τ.Α.Γ.Υ.) 
- .Τ.Α.Γ.Υ. Έδεζζας 
Γ/λζε Γαζώλ Πέιιαο 
Γαζηθό Πεξίπηεξν Γηνηθεηεξίνπ  
Γηνηθεηήξην Έδεζζαο  
58200  
Σει : 2313309764  θαη  
 
Γ/λζε Γαζώλ Πέιιαο,   
5

νο
 όξνθνο, Γξαθείν 521 ,  

 Γηνηθεηήξην Έδεζζαο  
 582 00   
Σει.: 2313309763 & 238102760  
Email : tdx-pel@damt.gov.gr 
 
 

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx
mailto:tdx-pel@damt.gov.gr
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- .Τ.Α.Γ.Υ. Αριδαίας  
Γαζαξρείν Αξηδαίαο  
Σαρ.Γ/λζε: Λεσθόξνο Ξεληηίδε 18  

58400 Αξηδαία 

Σει : 2313309623 

Email : tpde-ari@damt.gov.gr 

 
ηηο εξγάζηκεο εκέξεο , καηά ηις ώρες 07.30π.μ. έως 3.30μ.μ. θαζ΄όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 

ππνβνιήο αληηξξήζεσλ θαη μόνον καηόπιν ηηλεθωνικού ρανηεβού . 
Δπίζεο, γηα ιόγνπο ελεκέξσζεο ν αλαξηεκέλνο δαζηθόο ράξηεο βξίζθεηαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο  θαη Δλέξγεηαο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

                                                                           Ζ  ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΡΗΑ  ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ 
                                                                          ΣΖ  ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΑΧΝ ΠΔ ΠΔΛΛΑ 
 
                                                                                                                    

                                                                                ΒΑΡΟΤΣΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ 
                                                                                  Γαζνιόγνο κε Α΄βαζκό 
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