Συνάδελφοι,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2308/1995, στις υπό
κτηματογράφηση περιοχές του θέματος, μετά την ανάρτηση των στοιχείων
της κτηματογράφησης συγκροτείται με απόφαση της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.
επιτροπή ενστάσεων. Η επιτροπή ενστάσεων είναι τριμελής και έχει ως
μέλος και έναν ΑΤΜ, πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας, υποδεικνυόμενο
απο τον Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου
Ελλάδος.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο ΣΔΑΤΜΒΕ οφείλει να ορίσει δεκαεπτά (17) μέλη
ως τακτικούς στις επιτροπές ενστάσεων και ισάριθμους αναπληρωτές τους
για τους ΟΤΑ του θέματος. Συγκεκριμένα θα οριστούν δέκα (10)
συνάδελφοι ΑΤΜ για τον Δήμο Θεσσαλονίκης και επτά (7) για το Δήμο
Έδεσσας. Ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής, η αμοιβή των μελών της,
η γραμματειακή υποστήριξη και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζονται
στην συνημμένη υπ' αριθμ. 538/2/9-2-2012 απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε., όπως
ισχύει. Επίσης, επισυνάπτεται ενημερωτικό υλικό για τις αρμοδιότητες
των επιτροπών ενστάσεων.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία θα θεωρούσατε
χρήσιμη για την συγκρότηση των Επιτροπών.
Παρακαλείσθε όσοι ενδιαφέρεστε να αποστείλετε την συνημμένη εκδήλωση
ενδιαφέροντος για τις επιτροπές ενστάσεων έως τις 11-11-2013 με email
στο info@sdatmbe.gr.
Σε περίπτωση που θα κατατεθούν άνω των δεκαεπτά (17) εκδηλώσεων
ενδιαφέροντος, θα διενεργηθεί κλήρωση για τα τακτικά μέλη και στην
περίπτωση άνω των τριάντατεσσάρων (34) θα διενεργηθεί κλήρωση τόσο
για τα τακτικά όσο και για τα αναπληρωματικά μέλη.
Στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να δηλώνεται και η πόλη
προτίμησης (μπορούν να είναι και οι δύο).
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