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                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
         Με απόφασή της η Επιτροπή Αναδασµού Πεδιάδας Μόρνου καλεί τους 
ιδιοκτήτες των αγροτεµαχίων να δηλώσουν τη θέση προτίµησης στο Νέο 
Ιδιοκτησιακό Καθεστώς. 
1) Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν.674/77 παραµένουν στην αυτή θέση  

α)οικοδοµηµένοι χώροι µε την προς εξυπηρέτηση του οικοδοµήµατος 
αναγκαίας περιοχής,  β) κήποι,  γ) αγροτεµάχια που λόγω θέσης ή 
προορισµού εµφανίζουν κατά την κρίση της Επιτροπής έντονη ιδιοµορφία 
ή έχουν λόγω αυτών µεγάλη αξία,  δ) µονοτεµαχισµένα κτήµατα φυτειών ή 
αρδευόµενης έκτασης άνω των 6 στρεµµάτων ή ξηρικά άνω των 10 
στρεµµάτων που δεν προέρχονται από δικαιοπραξία εν ζωή µετά την 
έκδοση της απόφασης περί αναδασµού. 

2) Αιτήµατα για συγκέντρωση και επιπλέον ιδιοκτησιών στις θέσεις που 
αναφέρεται η ανωτέρω παράγραφος δεν θα ικανοποιείται αν δεν είναι 
τεχνικά εφικτό για την τακτοποίηση του αναδασµού. 

3) Η συγκέντρωση των αγροτεµαχίων κάθε παραγωγού εάν είναι εφικτό θα 
γίνεται πλησίον της θέσεως των µεγαλυτέρων εξ’ αυτών. 

4) Η υποβολή αιτήσεων καθορίζεται έως 31/8/2012 στα 
α)Γραφείο Αγροτ. Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Ευπάλιου, στο Ευπάλιο. 
β)∆/νση Αγροτ. Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Φωκίδας-Τµήµα        

Εποικισµού & Αναδασµού , στην Άµφισσα. 
γ)Μελετητικό Γραφείο " Αθηναϊκή Τεχνική Τ.Ε.Μ " , Μιχαλακοπούλου 

105  ΑΘΗΝΑ Τ.Κ 11527. 
 
 
 
                                                                                         
                                                                  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αναδασµού  
 
 

 
                                                                                ∆ηµήτριος Γκούλτας 

                                                                              Γεωπόνος µε Β’ βαθµό 



               
     
 
               ΠΡΟΣ  
         Την Επιτροπή Αναδασµού  
                     

 
           Α  Ι  Τ Η Σ Η – ∆ Η Λ Ω Σ Η 
           
 
Του   ………………………………….         Οι υπογεγραµµένος  κτηµατίας της περιοχής του          
          ………………………………….         χωριού  ……………………………………            

                                                                   εκφράζω µε την παρούσα τις προτιµήσεις για την 
                                                          διαµόρφωση της γαιοκτησίας µου µε τον αναδασµό,     

                                                                                                                              τις οποίες θέτω στην κρίση σας χωρίς δέσµευση για   
                                                                        την ικανοποίηση τους:   
       
     Κτηµατία  της Κοινότητας                                        
       ……………………………………                       ...……………………………………..      
                                                                                  .……………………………………....  
      ……………………………………                    .……………………………………… 
                                                                                                                                               ………………………………………. 
        ……………………………………….                                   
                                                                                                                                                . ……………………………………... 
        ……………………… 2012                             ………………………………………. 
                                                                                                                                                ……………………………………….  
                              ………………………………………. 
                                                      ………………………………………. 
                                                                                  ……………………………………….                                                                                                  
                                                                                                                                                ………………………………………. 
                                                                                  ………………………………………. 
                                                                                                                                                ………………………………………. 
 

                                                                                                                                           
         

 Ο  αιτών 
 
 
 
 
 

   Σηµ.(Α). Κατά περιοχή  θ’αναφερθούν περισσότερες από µια θέσεις µε σχετική αιτιολόγηση ( π.χ.      
διότι εκεί έχω το µεγαλύτερο κοµµάτι, ή διότι εκεί έχω φυτεία, ή πηγάδι κλπ.).   


