Πολ. Σκλαβάκη

Χανιά 13-04-1018
Η Δ/ντρια Δασών
Χανίων

ΘΕΩΡΗΣΗ
Το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα
θεωρείται και επισυνάπτεται στο υπ' αριθμ.
12573/2017/13-04-2018 έγγραφό μας του
οποίου αποτελεί στο εξής αναπόσπαστο μέρος

Ι. Φωτάκης

Χανιά 13-04-2018
Εισηγητής

ήμα A
Ε: 2.355,17 μ2
6α μη υπαγόμενη

ήμα Β
Ε: 638,23 μ2
6β μη υπαγόμενη

Με τη βοήθεια
των ορθογωνικών συντεταγμένων
των κορυφών του

ΔΗΛ ΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Υ (6 51 / 77)

"1-2-...-10-1" = 2.993,40τ.μ.

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Δ ηλώνω σύ μφωνα με το νό μο για τo αγρο τε μάχι o με στο ιχεί α "1 -2-....-10-1"και με εμβαδόν
2 .9 93 ,4 0τ.μ., ιδ ιο κτησίας Καρτάκη Στυλιανο ύ πο υ βρίσκε ται στη θέση "Πίσω Κεφάλι" εκτός
του οικισμού Φαλελι ανά Δ.Ε. Μυθ ήμνης Δήμου Κισάμο υ ό τι :
α) ε ίναι μη άρτιο και μη ο ικο δομήσιμο
β) δ εν εμπίπτει στι ς δ ιατάξε ις του νό μου 13 37/'83
γ) το αγροτεμάχιο δ εν ε υρίσκε ται κο ντά σε παραλία, αρχαιολογικό χώρο
δ ) εντό ς αυ το ύ δε ν δι έρχο νται γραμμέ ς με ταφο ράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ
ε ) εντό ς αυ το ύ και σε απόσταση <20 μ. δεν διέρχεται ρέμα
στ) ε ντός αυτού υ πάρχει καλλι έργεια ελιάς.
ζ ) η απόσταση από τη θάλασσα είναι >800μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙOY :

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

1. Το διάγραμμα είναι ενταγμένο στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87
2. Οι διαστάσεις κι το εμβαδόν υπολογίσθηκαν αναλυτικά από τις συν/νες των κορυφών
3. H εξάρτηση από το ΕΓΣΑ '87 πραγματοποιήθηκε με σύστημα GPS και κάνοντας χρήση του
Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού - HEPOS

ΔΗΛ ΩΣΗ ΙΔΙΟ ΚΤΗΤΗ (Ν. 40 30 / 2011)

Ο κάτωθ ι υπογεγραμμένος Κ αρτάκη ς Στυλιανός δηλώνω οτι :
τα αρχι κά και υ λο πο ιη μέ να ό ρι α το υ αγρο τε μαχί ου με στο ιχεία "1-2-...-10-1" και με
ε μβαδ όν 2 .9 93 ,4 0.μ. που βρί σκεται στη θ έση "Πίσω Κεφάλι" εκτός οικισμού
"Φαλε λι ανά" Δ .Ε . Μυ θή μνης Δ. Κ ισάμου υ πε δε ίχθησαν από εμένα, και
ευ θύ νο μαι γι α τη ν ακρί βε ια των δ ηλου μέ νω ν ορίων του αγροτεμαχίου

·

Ο ΔΗΛΩΝ

:
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πολ/κος μηχ/κος

