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ΔΑΡΘΙΖ ΑΡΣΜΞΛΘΙΖ  ΠΣΗΛΘΡΘΙΖ  ΔΘΑΑΝΖ 

ΙΑΣΡΞΝΣΚΔΣΡΖΡ 

 

Ζ Δαράουηπ Δοάμαπ 

Έυξμςαπ σπόφη: 

1) ιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 66, 168  παο.2, 177 και 268 ςξσ Μ.Δ.86/1969 "Οεοί Δαρικξύ Ιώδικα" 

και 37 ςξσ από 19-11-1928 Ο.Δ./ςξπ "Οεοί διαυειοίρεχπ δαρώμ"  

2) ημ αοιθ. 53844/10-7-2013 (ΤΔΙ 2017Β΄/2013) απόταρη ςξσ Γ.Γ.Α.Δ Λ.Η «Αμάθερη 

αομξδιξςήςχμ ρε σπηοερίεπ ςηπ απξκεμςοχμέμηπ διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ– Ηοάκηπ» 

3) ημ αοιθ. 104197/299/30-1-2014 απόταρη ςξσ ΣΟΔΙΑ (ΑΔΑ: ΒΘΦΓΞ-Λ7) πεοί «Ιαθξοιρμξύ 

ςιμήμαςξπ διάθερηπ κασρόνσλχμ και σπξλειμμάςχμ σλξςξμιώμ για αςξμικέπ αμάγκεπ ςχμ 

καςξίκχμ». 

4) ξσπ εγκεκοιμέμξσπ πίμακεπ σλξςξμίαπ και ςιπ διαυειοιρςικέπ μελέςεπ πξσ ιρυύξσμ. 

5) ξ ποόγοαμμα κασρξνύλεσρηπ αςξμικώμ αμαγκώμ ςχμ παοαγξμέμχμ από ςημ με ασςεπιρςαρία 

εκμεςάλλεσρη ςχμ δημξρίχμ δαρώμ πξσ εταομόζεςαι κάθε υοόμξ και ατξύ λάβαμε σπόφη μαπ ςιπ 

αςξμικέπ αμάγκεπ ςχμ καςξίκχμ ςηπ πεοιτέοειαπ ςξσ  Δαραουείξσ μαπ ρε κασρόνσλα και καύριμη 

ύλη. 

6) ημ με αοιθμό 14175/15-9-2014 απόταρη ςηπ Δ/μρηπ Δαρώμ Δοάμαπ «Έγκοιρη έκδξρηπ 

Δαρικήπ Αρςσμξμικήπ Διάςανηπ Ιασρξνύλεσρηπ». 

 

Α Ο Ξ Τ Α Ρ Θ Ε Ξ Σ Λ Δ 

Α'    ΔΟΘΠΔΟΞΣΛΔ 

Θ.1α) Ρςξσπ καςξίκξσπ ςχμ ξπικώμ Ιξιμξςήςχμ (.Ι) Οαοαμερςίξσ, Ηόλξσ και Ρίλληπ ςξσ Δήμξσ 

Οαοαμερςίξσ, ςχμ .Ι. Κιβαδεοξύ, Λακοσπλαγίξσ, Ριδηοξμέοξσ και Ρκαλχςήπ, ςξσ Δήμξσ 

ΑΔΑ: Ω9ΞΡΟΡ1Υ-3ΘΘ
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Δοάμαπ, ςηπ .Ι Βώλακα ςξσ Δήμξσ Ι. Μεσοξκξπίξσ, ςημ σλξςξμία και μεςατξοά ςχμ 

δαρξπξμικώμ ειδώμ γαύοξσ, πξσομαοιξύ και ξρςοσάπ, από ξλόκληοη ςημ πεοιτέοεια κάθε .Ι,  

πλημ ςχμ ςευμηςώμ δαρώμ πεύκηπ-κσπαοίρρξσ καςά ςιπ πεοιόδξσπ 1-10-2014 μέυοι 30-11-2014, 

όλεπ ςιπ ημέοεπ εκςόπ από ςα  Ράββαςα, ςιπ Ισοιακέπ και ςιπ αογίεπ,  

 

Θ,1β) Ρςξσπ ίδιξσπ πιξ πάμχ καςξίκξσπ, για ςημ κάλσφη ςχμ αςξμικώμ ςξσπ  αμαγκώμ, από ςιπ 

ίδιεπ παοαπάμχ πεοιξυέπ και καςά ςημ υοξμική πεοίξδξ από 20η Ρεπςεμβοίξσ μέυοι 19η 

Ρεπςεμβοίξσ ςξσ επξμέμξσ έςξσπ, ςημ ρσλλξγή ςχμ νηοώμ, ςχμ καςακειμέμχμ και ςχμ 

σπξλειμμάςχμ ςχμ σλξςξμιώμ όλχμ ςχμ δαρξπξμικώμ ειδώμ πλημ Ξνιάπ και  Δοσόπ.  

   

Θ,2)  Ιαςά ςημ πεοίξδξ από 15 Ρεπςεμβοίξσ μέυοι 30  Μξεμβοίξσ ρςξσπ καςξίκξσπ ςχμ ξπικώμ 

Ιξιμξςήςχμ Ριδηοόμεοξσ, Ρκαλχςήπ, Βώλακα, Ρίλληπ, Οαοαμερςίξσ και Ηόλξσ αγξοά για ςημ 

κάλσφη ςχμ αςξμικώμ ςξσπ αμαγκώμ ρε κασρόνσλα μέυοι δέκα (12) υκμ. από ςα παοαγόμεμα με 

ασςεπιρςαρία κασρόνσλα ςηπ ΙΔΔ ή ςξσ ποξγοάμμαςξπ κασρξνύλεσρηπ και με ςημ ςιμή πξσ 

καθξοίζεςαι με ςημ ρυεςική απόταρη ςξσ Σπξσογείξσ Οεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ & Ιλιμαςικήπ 

Αλλαγήπ. Ξι κάςξικξι ςηπ ξπικήπ Ιξιμόςηςαπ Βώλακα μπξοξύμ μα ποξμηθεσςξύμ κασρόνσλα και 

από ςξ Δαραουείξ Ιάςχ Μεσοξκξπίξσ, αλλά δεμ θα δικαιξύμςαι από ςξ Δαραουείξ Δοάμαπ.  

 

Θ,3)  Ιαςά ςημ πεοίξδξ από 15 Ρεπςεμβοίξσ μέυοι 30  Μξεμβοίξσ ρςξσπ καςξίκξσπ ςχμ ξπικώμ 

Ιξιμξςήςχμ Λακοσπλαγίξσ, και Κιβαδεοξύ αγξοά για ςημ κάλσφη ςχμ αςξμικώμ ςξσπ αμαγκώμ 

ρε κασρόνσλα μέυοι δέκα (10) υκμ. από ςα παοαγόμεμα με ασςεπιρςαρία κασρόνσλα ςηπ ΙΔΔ ή 

ςξσ ποξγοάμμαςξπ κασρξνύλεσρηπ και με ςημ ςιμή πξσ καθξοίζεςαι με ςημ ρυεςική απόταρη ςξσ 

Σπξσογείξσ Οεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ & Ιλιμαςικήπ Αλλαγήπ. 

   

Ξι πξρόςηςεπ ςχμ κασρξνύλχμ πξσ θα ρσγκεμςοχθξύμ από ςξσπ καςξίκξσπ ςχμ πιξ πάμχ 

.Ι, με ξπξιξμδήπξςε από ςξσπ παοαπάμχ ςοόπξσπ, δεμ μπξοεί μα σπεοβξύμ ςξσπ δέκα (10) 

ςόμξσπ καςά ξικξγέμεια  για ςημ υειμεοιμή πεοίξδξ. 

 

ΘΘ. 1α) Ρςξσπ καςξίκξσπ ςχμ ξπικώμ Ιξιμξςήςχμ (.Ι.) Μικητόοξσ, Φηλήπ Πάυηπ, Άμχ Οσναοίξσ, 

Οςελέαπ, Ολαςαμιάπ, ςξσ Δήμξσ Οαοαμερςίξσ, ςχμ .Ι ανιαουώμ, Ιαλλιτύςξσ (εκςόπ ςξσ 

ρσμξικιρμξύ Οαμξοάμαςξπ), Λξμαρςηοακίξσ, ςξσ Δήμξσ Δοάμαπ και ςχμ .Ι Ούογχμ, 

Οαμξοάμαςξπ, Υαοιςχμέμηπ, Ιαλήπ Βούρηπ, Λικοόπξληπ, ςξσ Δήμξσ Οοξρξςράμηπ, ςημ σλξςξμία 

και μεςατξοά ςχμ δαρξπξμικώμ ειδώμ γαύοξσ, πξσομαοιξύ και ξρςοσάπ, από ξλόκληοη ςημ 

πεοιτέοεια κάθε .Ι, πλημ ςευμηςώμ δαρώμ πεύκηπ - κσπαοίρρξσ και καςά ςημ πεοίξδξ από     

1-10-2014 μέυοι 30-11-2014, όλεπ ςιπ ημέοεπ, εκςόπ από ςα Ράββαςα, ςιπ Ισοιακέπ και ςιπ 

αογίεπ.  

 

Ιας’ εναίοερη ςχμ αμχςέοχ επιςοέπξσμε ρςξσπ καςξίκξσπ ςξσ .Ι. Λικοόπξληπ μα 

σλξςξμξύμ και μα μεςατέοξσμ ςα ίδια με ςα παοαπάμχ δαρικά είδη από ςημ πεοιξυή ςχμ ξμόοχμ 

.Ι., επειδή ρςημ δική ςξσπ πεοιξυή δεμ επαοκξύμ ςα κασρόνσλα. 

 

ΘΘ. 1β) Ρςξσπ ίδιξσπ πιξ πάμχ καςξίκξσπ, για ςημ κάλσφη ςχμ αςξμικώμ ςξσπ  αμαγκώμ, από ςιπ 

πεοιξυέπ ςχμ ξπικώμ Ιξιμξςήςχμ ςξσπ και καςά ςημ υοξμική πεοίξδξ από 20η Ρεπςεμβοίξσ 

μέυοι 19η Ρεπςεμβοίξσ ςξσ επξμέμξσ έςξσπ και ςιπ ίδιεπ πιξ πάμχ ημέοεπ ςημ ρσλλξγή ςχμ νηοώμ 

και καςακειμέμχμ όλχμ ςχμ δαρξπξμικώμ ειδώμ πλημ Ξνιάπ και Δοσόπ. 

ΑΔΑ: Ω9ΞΡΟΡ1Υ-3ΘΘ
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ΘΘ. 2) Ιαςά ςημ πεοίξδξ από 15 Ρεπςεμβοίξσ μέυοι 30 Μξεμβοίξσ ρςξσπ καςξίκξσπ ςξσ .Ι. 

Ούογχμ, Οαμξοάμαςξπ, Υαοιςχμέμηπ, Ιαλήπ Βούρηπ, Λικοόπξληπ ςξσ Δήμξσ Οοξρξςράμηπ, 

ανιαουώμ, Λξμαρςηοακίξσ, Βαθσλάκξσ ςξσ Δήμξσ Δοάμαπ, ςξσ ξικιρμξύ Οεοιβλέπςξσ ςξσ 

Δήμξσ Οαοαμερςίξσ, ςημ κάλσφη ςχμ αςξμικώμ ςξσπ αμαγκώμ ρε κασρόνσλα μέυοι δέκα (10) υκμ 

και ρςξσπ καςξίκξσπ ςχμ .Ι Οςελέαπ, Ολαςαμιάπ και Ολαςαμόβοσρηπ ςξσ Δήμξσ Οαοαμερςίξσ, 

ςημ κάλσφη ςχμ αςξμικώμ ςξσπ αμαγκώμ ρε κασρόνσλα μέυοι δέκα (10) υκμ από ςα παοαγόμεμα 

με ασςεπιρςαρία (ΙΔΔ) και με ςημ ςιμή πξσ καθξοίζεςαι με ςημ ρυεςική απόταρη ςξσ Σπξσογείξσ 

Οεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ & Ιλιμαςικήπ Αλλαγήπ.  

 

Ξι πξρόςηςεπ ςχμ κασρόνσλχμ πξσ θα ρσγκεμςοχθξύμ από ςξσπ καςξίκξσπ ςχμ πιξ πάμχ 

.Ι., με ξπξιξμδήπξςε από ςξσπ αμχςέοχ ςοόπξσπ, δεμ μπξοεί μα σπεοβξύμ ςξσπ ξκςώ (8) 

ςόμξσπ καςά ξικξγέμεια. 

     

ΘΘΘ. 1α) Ρςξσπ καςξίκξσπ ςχμ ξπικώμ Ιξιμξςήςχμ (.Ι.) Αδοιαμήπ, Ολαςαμόβοσρηπ, 

Ιξκκιμξγείχμ, Αμθξυχοίξσ, Γοαμμέμηπ, Ιαλλιθέαπ, Οεοιυώοαπ, ςχμ Δημξςικώμ Ιξιμξςήςχμ (Δ.Ι.) 

Οοξρξςράμηπ, Οεςοξύραπ και Νηοξπξςάμξσ, ςημ Δημξςική Ιξιμόςηςα Ισογίχμ και ςχμ ξπικώμ 

Ιξιμξςήςχμ Αγξοάπ, Οηγαδίχμ και Ιεταλαοίξσ ςξσ Δήμξσ Δξνάςξσ, ςημ σλξςξμία και μεςατξοά 

γαύοξσ, πξσομαοιξύ και ξρςοσάπ, από ξλόκληοη ςημ πεοιξυή κάθε Δ.Ι ή .Ι., καςά ςημ πεοίξδξ 

από 1-10-2014 μέυοι 30-11-2014, όλεπ ςιπ ημέοεπ εκςόπ από ςα Ράββαςα, ςιπ Ισοιακέπ και ςιπ 

αογίεπ. 

 

Ιας’ εναίοερη ςχμ αμχςέοχ επιςοέπξσμε ρςξσπ καςξίκξσπ ςξσ .Ι. Γοαμμέμηπ μα σλξςξμξύμ και 

μεςατέοξσμ ςα ίδια με ςα παοαπάμχ δαρικά είδη από ςημ πεοιξυή ςχμ όμξοχμ .Ι., επειδή ρςημ 

δική ςξσπ πεοιξυή δεμ επαοκξύμ ςα κασρόνσλα.  

Δπίρηπ, επιςοέπξσμε ρςξσπ καςξίκξσπ ςηπ Δ.Ι.Οοξρξςράμηπ μα σλξςξμξύμ και μεςατέοξσμ ςα ίδια 

με ςα παοαπάμχ δαρικά είδη από ςημ πεοιξυή δενιά ςηπ εθμικήπ ξδξύ Δοάμαπ – Ι.Μεσοξκξπιξσ, 

ςημ πεοιξυή Ούογχμ 23-25υλμ ρςημ θέρη Λεςαλλεία Βχνίςη και αοιρςεοά ςηπ εθμικήπ ξδξύ από  

ςξμ ποώημ ΥΑΔΑ Οοξρξςράμηπ – ξμβοξδεναμεμή ρςη θέρη «Οηγάδι» Ιξκκιμξγείχμ επειδή ρςημ 

δική ςξσπ πεοιξυή δεμ επαοκξύμ ςα κασρόνσλα. 

 

ΘΘΘ,1β) Ρςξσπ πιξ πάμχ καςξίκξσπ και ςιπ ίδιεπ μέοεπ από ςιπ πεοιξυέπ ςχμ .Ι. ή Δ.Ι ςξσπ και καςά 

ςημ υοξμική πεοίξδξ από 20η Ρεπςεμβοίξσ μέυοι 19η Ρεπςεμβοίξσ ςξσ επξμέμξσ έςξσπ, ρσλλξγή 

νεοώμ και καςακειμέμχμ όλχμ ςχμ δαρξπξμικώμ ειδώμ πλημ Ξνιάπ και Δοσόπ. 

 

ΘΘΘ. 2) Ιαςά ςημ πεοίξδξ από 15 Ρεπςεμβοίξσ μέυοι 30  Μξεμβοίξσ ρςξσπ καςξίκξσπ ςξσ .Ι. 

Ιξκκιμξγείχμ (μόμξ ςα .Δ Οηγώμ και Αγγίςη), Αμθξυχοίξσ, Γοαμμέμηπ, Ιαλλιθέαπ, 

Οεςοξύραπ, Οεοιυώοαπ ςξσ Δήμξσ Οοξρξςράμηπ και Οεοιρςεοιά ςξσ Δήμξσ Δξνάςξσ, ςημ κάλσφη 

ςχμ αςξμικώμ ςξσπ αμαγκώμ ρε κασρόνσλα μέυοι δέκα (10) υκμ από ςα παοαγόμεμα με 

ασςεπιρςαρία (ΙΔΔ) και με ςημ ςιμή πξσ καθξοίζεςαι με ςημ ρυεςική απόταρη ςξσ Σπξσογείξσ 

Οεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ & Ιλιμαςικήπ Αλλαγήπ. 

 

Ξι πξρόςηςεπ ςχμ κασρξνύλχμ πξσ θα ρσγκεμςοχθξύμ από ςξσπ ίδιξσπ καςξίκξσπ με 

ξπξιξδήπξςε από ςξσπ παοαπάμχ ςοόπξσπ, δεμ μπξοξύμ μα σπεοβξύμ ςξσπ ένι (6) ςόμξσπ καςά 

ξικξγέμεια για ςημ υειμεοιμή πεοίξδξ. 

ΑΔΑ: Ω9ΞΡΟΡ1Υ-3ΘΘ
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IV. Ρςξσπ καςξίκξσπ ςχμ αμχςέοχ πεοιπςώρεχμ Θ, ΘΘ και ΘΘΘ  και καςά ςημ υοξμική πεοίξδξ από 20η 

Ρεπςεμβοίξσ μέυοι 19η Ρεπςεμβοίξσ ςξσ επξμέμξσ έςξσπ, όλεπ ςιπ ημέοεπ εκςόπ από ςα Ράββαςα, 

ςιπ Ισοιακέπ και ςιπ αογίεπ, ςημ σλξςξμία για ςημ καςαρκεσή γεχογικώμ εογαλείχμ γεμικά 

(άοξςοα, διυάλεπ, ρςσλιάοια κλπ), για σπξοθώμαςα αμπελιξύ, βέογεπ πεοιελίνεχπ κηπξσοικώμ 

τσςώμ, νσλεία για ςημ καςαρκεσή κλιμάκχμ ρσλλξγήπ ελαιξκάοπξσ, για ςημ πεοίτοανη 

πξιμμιξρςαρίχμ και καςατσγίχμ ςχμ ζώχμ, κήπχμ, αμπελιώμ ή υχοατιώμ και οάβδξι για 

νήοαμρη καπμξύ, πάρραλξι για ςημ διεσθέςηρη υειμάοοχμ για ςημ ποξρςαρία γεχογικώμ 

κςημάςχμ, πλαγιμά εναοςήμαςα βξαμανώμ, ετόρξμ όλα ασςά υοηριμξπξιξύμςαι για ςιπ αμάγκεπ 

ςχμ σλξςξμξύμςχμ, μα απξλαμβάμξμςαι αςελώπ νηοά και καςακείμεμα  δέμδοα  από θέρειπ ρςιπ 

ξπξίεπ επιςοέπξμςαι για κάθε Δημξςική ή ξπική Ιξιμόςηςα η σλξςξμία κασρξνύλχμ αςξμικώμ 

αμαγκώμ, καςόπιμ αιςήρεχπ και με ςημ σπόδεινη και ςημ επίβλεφη πάμςξςε ςξσ αομξδίξσ 

δαρικξύ ξογάμξσ ςηπ πεοιξυήπ.  

          Δτόρξμ ςα δαρξπξμικά είδη κέδοξσ και λεπςξκαοσάπ δεμ σπάουξσμ ρε ρημαμςικέπ 

πξρόςηςεπ μέρα ρςα όοια κάθε μιαπ Δημξςικήπ  ή ξπικήπ Ιξιμόςηςαπ, για μα καλύφει ςιπ πιξ πάμχ 

αμάγκεπ, επιςοέπεςαι η σλξςξμία ςξσπ από ςα γειςξμικέπ Δημξςικέπ ή ξπικέπ Ιξιμόςηςεπ., 

πάμςξςε όμχπ ύρςεοα από έγκοιρή μαπ και με ςημ σπόδεινη και ςημ επίβλεφη ςξσ αομξδίξσ  

δαρικξύ ξογάμξσ. 

 

Β'    ΑΟΑΓΞΠΔΣΞΣΛΔ 

 

Θ. ημ σλξςξμία ξπξιξσδήπξςε υλχοξύ δαρικξύ δέμδοξσ από ςιπ ςευμικέπ αμαδαρώρειπ πεύκηπ - 

κσπαοίρρξσ καθώπ και ςημ σλξςξμία ξπξιξσδήπξςε υλχοξύ δαρικξύ δέμδοξσ, εκςόπ από ασςά πξσ 

οηςά μμημξμεύξμςαι παοαπάμχ, όπχπ επίρηπ ςημ σλξςξμία και ρσλλξγή κασρξνύλχμ από θέρειπ 

για ςιπ ξπξίεπ ιρυύξσμ ειδικέπ απαγξοεσςικέπ διαςάνειπ.  

 

ΘΘ. ημ σλξςξμία ξπξιξσδήπξςε υλχοξύ δαρικξύ δέμδοξσ από ςιπ παοακάςχ πεοιξυέπ για λόγξσπ 

ποξρςαςεσςικξύπ και αιρθηςικξύπ:  

α) Ρςημ .Ι ςξσ Δήμξσ Οαοαμερςίξσ, 300 μέςοα πέοιν ςηπ θέρηπ «Αγ. Υαοάλαμπξπ» καθώπ και ςχμ 

κλαδεμέμχμ δέμδοχμ καςά μήκξπ ςξσ κεμςοικξύ δοόμξσ 

β) Ρςημ .Ι Ιαλήπ Βούρηπ, ςξσ Δήμξσ Οοξρξςράμηπ, ρςιπ πεοιξυέπ «Αγ. Γεώογιξπ ή Ολαςάμια και 

«Ιαρςαμιέπ»  

γ) Ρςημ .Ι ςξσ Δήμξσ Οοξρξςράμηπ, ξι θέρειπ Αγ. Οαμςελεήμξμα,  Βούρη Μαλπάμςη και Ιςήμα 

Κευχμίςη, 

δ) Ρςημ πεοιξυή πξσ βοίρκεςαι βόοεια ςξσ υειμάοοξσ ςξσ Δξνάςξσ μέυοι ςχμ αρταλςξδοόμχμ 

Μικητόοξσ - Οαοαμερςίξσ και Ολαςαμόβοσρηπ - Λικοξλείβαδξσ - διαρςαύοχρηπ ςξσ 

ποξηγξύμεμξσ δοόμξσ ςξσ Δήμξσ Μικητόοξσ, λόγχ ποξρςαρίαπ ασςήπ. 

ε) Ρςημ .Ι Ιξκκιμξγείχμ ςξσ Δήμξσ Οοξρξςράμηπ ςα κλαδεμέμα πξσομάοια ρςιπ πεοιξυέπ 

Εαγκξύςρι και Ξμβοξδεναμεμή 

ρς) Ρςημ .Ι Ιαλλιθέαπ ςξσ Δήμξσ Οοξρξςράμηπ ρςη θέρη «Αγ. Υαοάλαμπξπ» ρςημ ξπξία σπάουει 

αιχμόβια Δοσπ 

ζ) Ρςημ .Ι Αμθξυχοίξσ ςξσ Δήμξσ Οοξρξςράμηπ, ρςημ πεοιξυή ρε ακςίμα 100 μέςοχμ πεοιμεςοικά 

ςξσ ξικιρμξύ 

η) Ρςημ .Ι Αγξοάπ ςξσ Δήμξσ Δξνάςξσ ρςημ πεοιξυή πξσ ξοιξθεςήθηκε πεοιμεςοικά ςξσ ξικιρμξύ, 

μεςά από ποόςαρη ςξσ Δ.Ρ ςξσ Δήμξσ Δξνάςξσ χπ ενήπ:  
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Β-ΒΑ-ΒΔ: Από ςημ ςελεσςαία καςξικία και κάςχ ςηπ κξοστξγοαμμήπ ςξσ όοξσπ Γοξθιά (Γιξσμποξύκ 

επέ), λαςξμεία και χπ ςξ σδοαγχγείξ,   

Α-ΒΑ-ΒΔ: Από ςημ ςελεσςαία καςξικία και κάςχ ςηπ κξοστξγοαμμήπ 

Δ-ΒΔ: Από ςημ ςελεσςαία καςξικία χπ ςημ αουή ςχμ υχοατιώμ μεςά ςξ οέμα και ςα αλώμια και  

Μ-ΜΔ: Από ςημ ςελεσςαία καςξικία και χπ ςξ σδοαγχγείξ ςξσ υχοιξύ και κάςχ ςηπ κξοστξγοαμμήπ 

πξσ καςαλήγει ρςημ γέτσοα Αιγείοξσ χπ ςημ ρσμβξλή ςχμ οεμάςχμ ςξσ Οαλαιξυχοίξσ με ςξ οέμα 

ςξσ Αιγείοξσ. 

θ) Ρςημ πεοιξυή Β.Α ςξσ Ιάρςοξσ ςχμ Οηγώμ Αγγίςη, ςξσ Δήμξσ Οοξρξςράμηπ, ρςξ αλρύλλιξ με ςα 

αιχμόβια δέμςοα Οξσομαοιώμ και Αγοιελιάπ για λόγξσπ ποξρςαςεσςικξύπ. 

ι) Ρςημ .Ι Οεςοξύραπ ςξσ Δήμξσ Οοξρξςράμηπ ρςιπ πεοιξυέπ:  

 ξπξθερία «Τοξύμςρε» για ςημ ποξρςαρία ςχμ κλαδεμέμχμ πξσομαοιώμ 

 Ρςημ πεοιξυή πξσ βοίρκεςαι μόςια ςηπ ςξπξθερίαπ «Ιξσοί» μέυοι ςξ ύφξπ πξσ βοίρκεςαι ςξ 

πξιμμιξρςάριξ ςξσ Λιυόπξσλξσ Ηεμιρςξκλή για ςημ ποξρςαρία ςχμ αμαπςσγμέμχμ πξσομαοιώμ 

ςηπ πεοιξυήπ. 

 Ξι πεοιξυέπ «Μςεμπελάκι» και «Οαζαολίκι» και μέυοι ςξ ύφξπ ςξσ Οο. Ζλία για λόγξσπ 

ποξρςαςεσςικξύπ και καλαιρθηςικξύπ.  

ια) Ρςξ Λασοξλίθι (Πέςζαμικ) ςξσ Δήμξσ Δοάμαπ ρε μια ακςίμα 300 μέςοχμ πεοιμεςοικά από ςξ 

μμημείξ και ςξ εκκληράκι για λόγξσπ ποξρςαςεσςικξύπ και καλαιρθηςικξύπ.  

ιβ)Ρςημ .Ι Νηοξπξςάμξσ ςξσ Δήμξσ Δοάμαπ ρςιπ πεοιξυέπ: 

 Οεοιμεςοικά ςξσ άλρξσπ πξσ βοίρκεςαι ςξ εκκληράκι ςξσ Αγ. Δσρςαθίξσ και ρε ακςίμα 200 

μέςοχμ 

 Ρε όλη ςημ έκςαρη ςξσ άλρξσπ με ςξ ςξπχμύμιξ «ΡΘΠΔΟΔ» πξσ βοίρκεςαι δσςικά ςξσ γηπέδξσ 

Νηοξπξςάμξσ και 

 Ρςημ πεοιξυή πξσ βοίρκεςαι αμαςξλικά ςξσ ξικιρμξύ με ςξ ςξπχμύμιξ «ΤΑΠΑΓΓΘ», για λόγξσπ 

ποξρςαςεσςικξύπ και αιρθηςικξύπ. 

      

ΘIΘ.  ημ ξπξιαδήπξςε σλξςξμία πξσ επιςοέπεςαι με ςη διάςανη ασςή ποιμ από ςημ αμαςξλή ςξσ 

ήλιξσ και μεςά ςη δύρη ςξσ, όπχπ επίρηπ ςημ με ξπξιξμδήπξςε ςοόπξ μεςατξοά ή πώληρη ςχμ 

παοαπάμχ απξλαμβαμξμέμχμ δαρικώμ ποξψόμςχμ ένχ από ςημ πεοιτέοεια ςχμ υχοιώμ ρςα ξπξία 

βοίρκξμςαι και θέρειπ πξσ καθξοίρςηκαμ με ςημ διάςανη ασςή και ςημ  σλξςξμία και απόληφη ςχμ 

δαρικώμ ποξψόμςχμ ασςώμ από καςξίκξσπ άλλχμ υχοιώμ πξσ δεμ μμημξμεύξμςαι ρςημ  διάςανη 

ασςή. 

 

ΘV. ημ σλξςξμία, εκοίζχρη & κλάδεσρη υχοίπ άδειά μαπ, ξπξιξσδήπξςε δαρικξύ δέμδοξσ πξσ 

τύεςαι γύοχ από πηγέπ, αουαιξλξγικξύπ υώοξσπ και ςξσοιρςικξύπ υώοξσπ και κξμςά ρε κξίςεπ και 

όυθεπ ςχμ πξςαμώμ υειμάοοχμ, καθώπ επίρηπ και ςημ σλξςξμία και μεςατξοά ςξσ 

αοκξσδξπξύομαοξσ και ςξσ γκι υχοίπ ςημ άδειά μαπ.  

 

V. ημ σλξςξμία εκαςέοχθεμ ςξσ επαουιακξύ ξδικξύ δικςύξσ ςηπ πεοιξυήπ εσθύμηπ ςξσ 

Δαραουείξσ Δοάμαπ, όπξσ σπάουξσμ κλαδεμέμα πξσομάοια, καθώπ και ςημ σλξςξμία παμςόπ 

δέμςοξσ πξσομαοιξύ, ςξσ ξπξίξσ η διάμεςοξπ κξομξύ σπεοβαίμει ςα 10 εκ.   

 

Ιάθε ποξηγξύμεμη, ρυεςική με ςημ ούθμιρη ςηπ κασρξνύλεσρηπ ςχμ καςξίκχμ ςηπ πεοιξυήπ 

μαπ, απόταρη  καςαογείςαι. 
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Ξι παοαβάςεπ ςηπ Πσθμιρςικήπ ασςήπ διάςανηπ και εκείμξι με εμςξλή ςχμ ξπξίχμ εμεογξύμ, 

ςιμχοξύμςαι  ρύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 268 ςξσ Μ.Δ. 86/69  "πεοί δαρικξύ Ιώδικα" η 

δε ςήοηρή ςξσ αμαςίθεςαι ρςα δαρικά όογαμα, ρςα όογαμα ςηπ Δλλημικήπ Αρςσμξμίαπ και ρςξσπ 

Ιξιμξςικξύπ τύλακεπ καθώπ και ρε κάθε τιλόμξμξ και τιλξποόξδξ πξλίςη. 

 

Ζ ιρυύπ ςηπ παοξύραπ αουίζει από 20-9-2014 και λήγει ρςιπ 19-9-2015. 

 

                                                                 

                                                                Δοάμα, 18/9/2014                                                                                   

                                           H Δαράουηπ Δοάμαπ 

          

    

                                           Ιχμρςαμςιμίδξσ Δλιράβες 

                                             Δαρξλόγξπ με βαθμό  Γ’  
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