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ΘΕΜΑ : Πέµπτη τροποποίηση της µε αριθµό πρωτ. 241/13-1-2017 απόφασης ‘‘Ανάρτηση των
δασικών χαρτών της δηµοτικής κοινότητας Καβάλας, του δήµου Καβάλας καθώς και των
δηµοτικών κοινοτήτων Ελευθερούπολης και Ν. Περάµου και των τοπικών κοινοτήτων
Ελευθερών, Αγ. Ανδρέα και Ν. Ηρακλείτσας, του δήµου Παγγαίου, της Περιφερειακής
Ενότητας Καβάλας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχοµένου
του.
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 241/13-1-2017 απόφαση του ∆/ντή ∆ασών Ν. Καβάλας (Α∆Α: ΩΤ3ΚΟΡ1ΥΡΩΘ).
2. Τις παραγράφους 1.α. και 1.β., άρθρο δεύτερο «Τροποποιήσεις – προσθήκες στο ν.
3889/2010 (ΦΕΚ Α΄ 182)» του ν. 4462/2017 «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και του
Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για
Συνεργασία στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 39).
3. Την παράγραφο 3β του άρθρου 5 «∆ασικοί χάρτες και αιτήσεις τακτοποίησης γεωργικών
εκµεταλλεύσεων» του ν. 4467/2017 «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 56).
4. Το άρθρο 37 του ν. 4489/2017 «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσειςΕναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄140).
Αποφασίζουµε
Τροποποιούµε την µε αριθµό 241/13-1-2017 απόφαση, κατά το τµήµα που αφορά στις
προθεσµίες και τις καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:
«Καλείται κάθε ενδιαφερόµενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχοµένου τού αναρτηµένου
κατά τα προηγούµενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός
αποκλειστικής προθεσµίας, η οποία αρχίζει την 30η Ιανουαρίου 2017 ηµέρα ∆ευτέρα. Η
καταληκτική ηµεροµηνία της παραπάνω προθεσµίας, είναι η 25η Σεπτεµβρίου 2017 ηµέρα
∆ευτέρα και αφορά τόσο τους διαµένοντες στο εσωτερικό της χώρας, όσο και αυτούς που
κατοικούν στην αλλοδαπή.
Κατά τα λοιπά η µε αριθµό 241/13-1-2017 απόφασή µας ισχύει ως έχει.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΑΣΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Σελίδα 1 από 1

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΓΙΑΝΝΗΣ
∆ασολόγος µε βαθµό Α΄

