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ΘΕΜΑ: 3η Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 6385/3-2-2017 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 

ΩΜ9ΞΟΡ1Ι-Λ1Δ) απόφασης ‘‘Ανάρτηση δασικού χάρτη δήμου Πάτμου,  
Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά 
του περιεχομένου του.’’ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1.  Την με αριθμό 6385/3-2-2017 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: ΩΜ9ΞΟΡ1Ι-Λ1Δ) απόφαση της Δ/ντριας 
Δασών Δωδεκανήσου. 

2. Την με αριθμό 20125/4-4-2017 Απόφαση (ΑΔΑ 6ΠΝΜΟΡ1Ι-Χ01) τροποποιητική της ανωτέρω (1) 
σχετικής. 

3. Την με αριθμό 23975/25-4-2017 Απόφαση (ΑΔΑ ΩΑΕ1ΟΡ1Ι-Ρ1Π) τροποποιητική της ανωτέρω (2) 
σχετικής. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 5 «Δασικοί χάρτες και αιτήσεις τακτοποίησης γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων» του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ 56 Α΄), «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

5. Τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 78 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 91 Α’) «Κύρωση και προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας…. Και λοιπές διατάξεις». 

6. Την με αριθμό 158571/1519/26-06-2017 εγκύκλιο διαταγή του Τμήματος Δασολογίου, 
Απογραφής & Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων του Δημοσίου του Υ.Π.ΕΝ., με θέμα: 
«Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων». 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
 1. Τροποποιούμε την με αριθμό 6385/3-2-2017 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: ΩΜ9ΞΟΡ1Ι-Λ1Δ) σχετ. (1) 
και τις σχετ. (2 & 3) αποφάσεις κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές 
ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής: 

      «Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα 

προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η 

οποία αρχίζει την 13η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και λήγει την 27η  Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη. 
2. Κατά τα λοιπά η με αριθμό 6385/3-2-2017 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: ΩΜ9ΞΟΡ1Ι-Λ1Δ) απόφαση 
παραμένει και ισχύει ως έχει. 
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