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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΑΝΑΡΣΗΗ ΓΑΙΚΟΤ ΥΑΡΣΗ ΗΜΑΘΙΑ 
 

 

Αλαξηήζεθε ν δαζηθόο ράξηεο ηνπ ζπλόινπ ησλ Σνπηθώλ θαη Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ ησλ 

Γήκσλ Βέξνηαο, Νάνπζαο θαη Αιεμάλδξεηαο ηεο Π.Δ. Ηκαζίαο. Ο ράξηεο βξίζθεηαη ζηνλ 

δηθηπαθό ηόπν: https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx ηεο «Διιεληθό 

Κηεκαηνιόγην» Α.Δ. 

Γηα ηνλ αλαξηεκέλν δαζηθό ράξηε κπνξεί θάζε ελδηαθεξόκελνο λα ιακβάλεη γλώζε ζηελ 

αλαθεξόκελε παξαπάλσ ηζηνζειίδα ηεο "Διιεληθό Κηεκαηνιόγην", κέζσ ηεο νπνίαο, θαη κόλν, 

κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη αληηξξήζεηο θαηά ηνύ πεξηερνκέλνπ απηνύ. Η πξνζεζκία ππνβνιήο 

ησλ αληηξξήζεσλ είλαη απνθιεηζηηθή θαη μεθηλά ηελ 21 Φεβξνπαξίνπ 2018 εκέξα Σεηάξηε θαη 

ιήγεη ηελ 5 Ινπλίνπ 2018 εκέξα Σξίηε. Γηα ηνπο θαηνηθνύληεο ή δηακέλνληεο ζηελ αιινδαπή, ε 

παξαπάλσ πξνζεζκία παξαηείλεηαη θαηά είθνζη (20) εκέξεο, δειαδή ιήγεη ηελ 21 Ινπλίνπ 2018 

εκέξα Γεπηέξα. Οη αληηξξήζεηο αθνξνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ ζηελ ακθηζβήηεζε ηνύ 

ραξαθηήξα ή ηεο κνξθήο ησλ εκθαληδόκελσλ ζηνλ δαζηθό ράξηε εθηάζεσλ. 

Γηθαίσκα ππνβνιήο αληίξξεζεο έρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ, ην Διιεληθό Γεκόζην θαη νη νηθείνη Ο.Σ.Α., εθόζνλ επηθαινύληαη εκπξάγκαηα ή 

ελνρηθά δηθαηώκαηα επί ηεο ακθηζβεηνύκελεο δαζηθήο, ρνξηνιηβαδηθήο θαη βξαρώδνπο ή 

πεηξώδνπο έθηαζεο. 

Δηδηθά, θαηά ηεο παξάιεςεο λα πεξηιεθζεί ζην δαζηθό ράξηε νξηζκέλε δαζηθνύ ραξαθηήξα 

ή ρνξηνιηβαδηθή ή βξαρώδεο ή πεηξώδεο έθηαζε, αληίξξεζε κπνξεί λα ππνβάιιεη θάζε θπζηθό 

ή λνκηθό πξόζσπν ή Ο.Σ.Α. ή πεξηβαιινληηθή νξγάλσζε ή άιια λνκηθά πξόζσπα κε 

θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, ζηνπο ζθνπνύο ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη ε πξνζηαζία ηνύ 

θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο. 

Γηα ηελ ππνβνιή ησλ αληηξξήζεσλ θαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά εηδηθό ηέινο αλάινγα κε ην 

εκβαδόλ πνπ αθνξά ε αληίξξεζε. 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερόκελν ηνπ αλαξηεκέλνπ δαζηθνύ ράξηε θαη ηνύ ηξόπνπ 

ππνβνιήο ησλ αληηξξήζεσλ, παξέρνληαη ζηα ημεία Τποζηήπιξηρ ηηρ Ανάπηηζηρ ηού 

Γαζικού Υάπηη (.Τ.Α.Γ.Υ.), πνπ ιεηηνπξγνύλ  ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, θαηά ηηο ώξεο 7.00΄ π.κ. 

κέρξη 15.00΄ κ.κ. θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ππνβνιήο αληηξξήζεσλ ζηηο δηεπζύλζεηο: 

 .Τ.Α.Γ.Υ. Βέποιαρ 

Ίσλνο 2 (γξαθεία Γ/λζεο Γαζώλ Ηκαζίαο), Βέξνηα  

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ  

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΝΣΟΝΙΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεζζαινλίθε,  28-2-2018    

 

Σασ. Γ/νζη:      Σ. Οηθνλνκίδε & Καζ. Ρσζζίδνπ 11  

Σασ.Κώδικαρ:  54 008  Θεζ/λίθε 

Σηλ.:                 2313309101, 2313309111 

FAX:                 2310422590 

Email:               syntonistis@damt.gov.gr 
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Σει: 2313309781 ηδέξεο Γεκήηξηνο,  2313309783 ηεξγηαλή  Κνπηζνπγηάλλε 

 .Τ.Α.Γ.Υ. Νάοςζαρ  

Γ. Γελλεκαηα 22 (γξαθεία Γαζαξρείνπ Νάνπζαο), Νάνπζα 

Σει.: 2332025525 Παζραιίδεο Αλδξέαο,  Μπηηέξλαο Γεκήηξηνο 

 

Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ .Τ.Α.Υ.Γ. αλαθέξεηαη ζηελ κε αξηζκό 69/8-2-2018 (ΑΓΑ: 

Ω228ΟΡ1Τ-ΠΡ9) Απόθαζε ηνπ πληνληζηή Α.Γ.Μ.Θ. 
 




