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ΘΕΜΑ: Mερική κύρωζε ηοσ δαζικού τάρηε π.ε. Αρκαδίας εκηός ηων προ-Καποδιζηριακών  
              Ο.Σ.Α. : Άζηροσς-Δολιανών-Ξεροπεγάδοσ-Παραλίοσ Άζηροσς και Σριπόλεως (ύμβαζε Δ4-06). 
 
  

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 λ.3889/2010 (ΦΔΚ 182 Α΄) «Υξεκαηνδόηεζε Πεξηβαιινληηθώλ Παξεκβάζεσλ, Πξάζηλν 
Σακείν, Κύξσζε Γαζηθώλ Υαξηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο απηέο ηζρύνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζή 
ηνπο κε: 

 ηελ παξ. Δ΄  άξζξνπ 153 λ.4389/2016 (ΦΔΚ 94 Α΄) 

 ηελ παξ. 3 άξζξν δεύηεξν λ.4462/2017 (ΦΔΚ 39 Α΄) 

 ηελ παξ. 3.α. άξζξνπ 5 λ.4467/2017 (ΦΔΚ 56 Α΄) 

 ηελ παξ. 1 άξζξνπ 142 λ. 4483/2017 (ΦΔΚ 107Α΄) 

 ην άξζξν 30 λ.4496/2017 (ΦΔΚ 170 Α΄) 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνύ άξζξνπ 28 ηνπ λ.2664/1998 «Δζληθό Κηεκαηνιόγην θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 275 Α΄), όπσο 
ηζρύεη. 
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 λ.998/ 1979 (ΦΔΚ 289 Α΄) «πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ ελ γέλεη 
εθηάζεσλ ηεο Υώξαο», όπσο ηζρύνπλ. 
4. Σελ 158576/1579/04.07.2017 Απόθαζε Τ.Π.ΔΝ. (ΦΔΚ 2373 Β΄) «Καζνξηζκόο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη 
ηηκνινγίνπ ππνινγηζκνύ πξνεθηηκώκελσλ ακνηβώλ γηα ηηο εξγαζίεο θαηάξηηζεο δαζηθώλ ραξηώλ». 
5.  Σελ 146776/2459/21.10.2016 Απόθαζε Τ.Π.ΔΝ. (ΦΔΚ 3532 Β΄) «Καζνξηζκόο ζεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηελ 
παξάγξαθν 1 εδάθηα β΄, γ΄, δ΄ θαη ε΄ ηνύ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3889/2010 όπσο ηζρύεη». 
6. Σελ 163993/2909/7-12-2017 Απόθαζε Αλαπιεξσηή Τ.Π.ΔΝ. (ΦΔΚ 4430 Β΄) ¨πκπιήξσζε ηεο κε αξηζκό 
146776/2459/21.10.2016 Απόθαζεο Τ.Π.ΔΝ. (ΦΔΚ 3532Β΄) «Καζνξηζκόο ζεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηελ παξάγξαθν 1 
εδάθηα β΄, γ΄, δ΄ θαη ε΄ ηνύ άξζξνπ 21 ηνύ λ. 3889/2010 όπσο ηζρύεη.»¨. 
7. Σν πεξηερόκελν ηνπ δαζηθνύ ράξηε π.ε. Αξθαδίαο εθηόο ησλ πξν-Καπνδηζηξηαθώλ Ο.Σ.Α.: Άζηξνπο, Γνιηαλώλ, 
Ξεξνπεγάδνπ, Παξαιίνπ Άζηξνπο θαη Σξηπόιεσο (ζύκβαζε Γ4-06), πνπ αλαξηήζεθε κε ηελ ππ' αξηζκ. 25692/3-02-
2017 (ΑΓΑ: 7ΦΚΕΟΡ1Φ-Λ5)  Απόθαζή καο. 
8. Σελ 317240/19-12-2017 (ΑΓΑ: 67ΣΦΟΡ1Φ-ΚΤΑ) απόθαζε ζεώξεζεο ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ Αξθαδίαο 
θαη΄εθαξκνγή ηεο παξ. 2 άξζξνπ 17 λ.3889/2010 (ΦΔΚ 182 Α΄) κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ζεκαηηθό πεξηερόκελν θαη ε 
βάζε γεσρσξηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ ελ ζέκαηη δαζηθνύ ράξηε. 
9. Σελ κε αξηζκό 15870/15-05-2017 (ΦΔΚ 250/η.Τ.Ο.Γ.Γ.) Τπνπξγηθή Απόθαζε Γηνξηζκνύ ηνπ Νηθνιάνπ 
Παπαζενδώξνπ ηνπ Αγγειάθε σο πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Γ. Διιάδαο θαη Ηνλίνπ   
 

 

ΑΔΑ: 6ΤΕ1ΟΡ1Φ-567



Α π ο θ α ζ ί δ ο σ μ ε 
 

Κσρώνοσμε μερικώς ηον δαζικό τάρηε π.ε Αρκαδίας εκηός ηων προ-Καποδιζηριακών Ο.Σ.Α.: Άζηροσς, 
Δολιανών, Ξεροπεγάδοσ, Παραλίοσ Άζηροσς και Σριπόλεως (ζύμβαζε Δ4-06) , σο πξνο ηα ηκήκαηά ηνπ, όπσο 
ζεσξήζεθαλ κε ηελ 317240/19-12-2017 Απόθαζε ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Αξθαδίαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πει/ζνπ, 
Γπη. Διιάδαο θαη Ηνλίνπ, θαη εκθαλίδνληαη ζην ζπλεκκέλν ςεθηαθό δηάγξακκα UARKAD_mk_dx (.pdf) αλάινγεο θιίκαθαο  
πνπ ζπλνδεύεη θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζεο, ζην νπνίν απνηππώλνληαη κε: 

α. κε πξάζηλν πεξίγξακκα θαη πξάζηλε δηαγξάκκηζε, ηα ηκήκαηα πνπ απνηεινύλ δαζηθέο ελ γέλεη εθηάζεηο ησλ παξ. 
1, 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 998/1979 όπσο ηζρύεη. 

β. κε θίηξηλν πεξίγξακκα θαη θίηξηλε δηαγξάκκηζε, ηα ηκήκαηα πνπ απνηεινύλ εθηάζεηο πνπ δελ δηέπνληαη από ηηο 
δηαηάμεηο ηήο δαζηθήο λνκνζεζίαο. 

Από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζεο ν αλσηέξσ δαζηθόο ράξηεο θαζίζηαηαη νξηζηηθόο θαη έρεη πιήξε 
απνδεηθηηθή ηζρύ ζε θάζε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αξρή γηα όια ηα ηκήκαηα πνπ απνηππώλνληαη ζε απηόλ κε πξάζηλν 
πεξίγξακκα θαη πξάζηλε δηαγξάκκηζε, ηα νπνία απνηεινύλ δαζηθέο ελ γέλεη εθηάζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3, 4 θαη 5 
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 998/1979, όπσο ηζρύεη. 

Δπί ησλ αλσηέξσ εθηάζεσλ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο, κε ηελ επηθύιαμε ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ σο άλσ άξζξνπ 3, σο πξνο ηηο ρνξηνιηβαδηθέο θαη ηηο πεηξώδεηο θαη βξαρώδεηο 
εθηάζεηο ησλ πεξηπηώζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ. 

Ο νξηζηηθόο δαζηθόο ράξηεο θπιάζζεηαη θαη ηεξείηαη από ην Σκήκα Γαζηθώλ Υαξηνγξαθήζεσλ ηεο Γηεύζπλζεο 
Γαζώλ Αξθαδίαο ζηνλ εηδηθό δηαδηθηπαθό ηόπν αλάξηεζεο δαζηθώλ ραξηώλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Κ.ΥΑ. Α.Δ. 

Σα ινηπά ηκήκαηα ηνπ αλαξηεκέλνπ δαζηθνύ ράξηε, γηα ηα νπνία είηε αζθήζεθαλ αληηξξήζεηο είηε εμαηξέζεθαλ θαηά 
ηα πξνβιεπόκελα ηεο κε αξηζκό 317240/19-12-2017 Απόθαζεο ζεώξεζεο, απνηεινύλ ηνλ πξνζσξηλό δαζηθό ράξηε, ηεο 
παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 17 λ. 3889/2010. 

Με ηελ παξνύζα δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. 
Ζ ηζρύο ηεο παξνύζεο απόθαζεο αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
 
 

                                                                                                     
                                                                                                     Ο ΤΝΣΟΝΗΣΖ 
                                                                                    ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Π.ΓΔ & Η  
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ΑΔΑ: 6ΤΕ1ΟΡ1Φ-567


		2018-02-12T11:37:36+0200
	Athens




