
 

                                                                                                                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Δράμα 30.07.2013 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                    Αριθ. Πρωτ.: 44886 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία της μελέτης 

«Αναθεώρηση πολεοδομικής μελέτης περιοχής  

επέκτασης  Νέας Αμισού και μελέτη Πράξης Εφαρμογής» 

 

                                                                 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η -Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

 για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας που αφορούν τη μελέτη Πράξης Εφαρμογής περιοχής 

επέκτασης Νέας Αμισού Δράμας κατά την ανάρτηση των Πινακίδων Εφαρμογής της, μετά και την δημοσίευση στο 

ΦΕΚ ΤΑΑΠ 417/28-12-2012, της με αρ. πρωτ. ΔΠΧΣ 7504/07-12-2012 απόφασης Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., περί 

τροποποίησης εγκεκριμένου σχεδίου συνοικισμού Νέας Αμισού Δράμας (περιοχή επέκτασης της Νέας Αμισού – 

αραιοδομημένο τμήμα). 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τη με αρ. 79881/3445/1984 (ΦΕΚ 862Β΄/84) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 

2. Τη με αρ. 93027/7188/94 (ΦΕΚ877 Β΄/94) απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και  

3. Τη με αρ. 21608/4268/97 (ΦΕΚ 652 Δ’/97) απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

4. Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 2242/94 (ΦΕΚ 162Α΄/03.10.94) 

 

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι 

 

οι κύριοι ή νομείς ακινήτων της πολεοδομικής ενότητας περιοχής επέκτασης Νέας Αμισού Δράμας, να προσέλθουν 

στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με σκοπό: 

 

α. να λάβουν γνώση της Β΄ φάσης της μελέτης πράξης Εφαρμογής της περιοχής Επέκτασης και συγκεκριμένα της 

φάσης οριστικοποίησης στοιχείων Εφαρμογής Οικοδομικών Τετραγώνων και καθορισμού αξόνων οδών. 

Οι τυχόν ενστάσεις κατ’ αυτής θα υποβληθούν σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα τελευταίας 

δημοσίευσης της παρούσας. 

β. να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας (σε περίπτωση που δεν έχει ήδη υποβληθεί), σε διάστημα 

δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας.  

Η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το ν. 2242/94, η δε παράλειψη υποβολής της 

συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις για την ιδιοκτησία της παραγράφου 5 του άρθρο 6 του παραπάνω νόμου. 

 

                                                        Για τη Διευθύνουσα Υπηρεσία 

 

 Υπεύθυνη Επιβλέπουσα     Η Προϊσταμένη της Δ.Τ.Υ 

    της μελέτης 

 

  Καρατζόγλου Θεσσαλονικιά                   Παπαδοπούλου Ιωάννα 

    τοπογράφος μηχανικός                                                               πολιτικός μηχανικός 

      

      
 


