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ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Πέμπτη τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 180/20-1-2017 απόφασης “Ανάρτηση  δασικού  χάρτη
1ης Δημοτικής Κοινότητας, 2ης Δημοτικής Κοινότητας, 3ης Δημοτικής Κοινότητας, 4ης Δημοτικής
Κοινότητας, και της τοπικής κοινότητας Βασιλειών του δήμου Ηρακλείου (προ Καποδιστριακός 
Ο.Τ.Α. Ηρακλείου) Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και πρόσκληση για υποβολή 
αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.”  

Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμ. 180/20-1-2017 (ΑΔΑ: 7ΗΟΥΟΡ1Θ-Π57) απόφαση  Δ/ντη Δασών “Ανάρτηση του δασικού

χάρτη  1ης Δημοτικής Κοινότητας, 2ης Δημοτικής Κοινότητας, 3ης Δημοτικής Κοινότητας, 4ης Δημοτικής
Κοινότητας, και της τοπικής κοινότητας Βασιλειών του δήμου Ηρακλείου (προ Καποδιστριακός Ο.Τ.Α.
Ηρακλείου)   Περιφερειακής  Ενότητας  Ηρακλείου  και  πρόσκληση για  υποβολή  αντιρρήσεων κατά  του
περιεχομένου του”.

2. Την  με  αριθμ.  2227/30-3-2017  (ΑΔΑ:  66ΙΕΟΡ1Θ-Δ2Δ),  τροποποιητική  απόφαση  μας,  που  εκδόθηκε
σύμφωνα με τις παραγράφους 1.α και 1.β, άρθρο δεύτερο «Τροποποιήσεις – προσθήκες στο ν. 3889/2010
(Α΄ 182)» του ν. 4462/2017 «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας
της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για Συνεργασία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών
και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 39Α΄).

3. Την  με  αριθ.  2866/24-4-2017  (ΑΔΑ:  ΩΥΛ3ΟΡ1Θ-ΔΡΥ)  τροποποιητική  απόφαση  μας,  που  εκδόθηκε
σύμφωνα  με  την παρ.  3.β.  του  άρθρου  5  «Δασικοί  χάρτες  και  αιτήσεις  τακτοποίησης  γεωργικών
εκμεταλλεύσεων»  του  ν.  4467/2017  «Τροποποιήσεις  διατάξεων  της  δασικής  νομοθεσίας  και  άλλες
διατάξεις.» (ΦΕΚ 56 Α΄).

4. Την  με  αριθ.  4887/3-7-2017  (ΑΔΑ:  7Γ0ΧΟΡ1Θ-6ΜΣ)   τροποποιητική  απόφαση  μας,  που  εκδόθηκε
σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη του άρθρου 78 του Νόμου 4478/2017 (ΦΕΚ 91Α)

5. Την  με  αριθμ.  6131/3-8-2017  (ΑΔΑ:  6ΤΩ9ΟΡ1Θ-ΓΙ7)   τροποποιητική  απόφαση  μας  που  εκδόθηκε
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 157 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107)

6. Την διάταξη του άρθρου  37, (σχετικά με την παράταση της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.
3889/2010 (Α' 182)), του νόμου 4489/2017 (ΦΕΚ Α΄ 140), 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Τροποποιούμε  την  180/20-1-2017  απόφαση  μας  κατά  το  τμήμα  που  αφορά  στις  καταληκτικές
ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων, ως εξής:

«Ορίζουμε  ότι  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  αντιρρήσεων  κατά  του  περιεχομένου  του
αναρτημένου Δασικού Χάρτη, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4489/2017, για όλους τους ενδιαφερόμενους
συμπεριλαμβανομένων  και  των  μονίμως  κατοικούντων  ή  διαμενόντων  στην  αλλοδαπή  είναι  η  25η

Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα».
2. Κατά τα λοιπά η με αριθμό 180/20-1-2017  (ΑΔΑ: 7ΗΟΥΟΡ1Θ-Π57) απόφαση  μας,  παραμένει και

ισχύει ως έχει.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α' ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Δήμο Ηρακλείου (θα σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα email: mayor@heraklion.gr, rasoulis@heraklion.gr, 

iniotakis@heraklion.gr )

2. ΕΚΧΑ (θα σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα email: mvogiatz@ktimatologio.gr, egrigoro@ktimatologio.gr, 
itarnara@ktimatologio.gr)

Β' ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ
1. Υ.Π.ΕΝ. (θα σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email:dasktim@gmail.com)

2. Δήμο Μαλεβιζίου (θα σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα email: malevizi@malevizi.gr  ,   techniki@malevizi.gr  , info@malevizi.gr)

3. Δήμο Αρχανών Αστερουσίων (θα σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: info@0470.syzefxis.gov.gr )

4. Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Ηρακλείου (θα σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο 
email:dsed@apdkritis.gov.gr)

5. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παράρτημα Κρήτης (θα σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email:geoteepk@gmail.com)

6. Τ.Ε.Ε. – Τ.Α.Κ. (θα σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: teetak@tee.gr)
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