
 

 

                                                                                                         

                                                                                                          

                                                
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
 

Ταχ. Δ/νση : Αλυκές Ποταμού

Ταχ. Κώδικας : 491 00  

Πληροφορίες : Ε. Κιαπίδου                                       

Τηλέφωνο : 26610 42119

Τηλεομοιοτυπία : 26610 42759

Ηλ. Ταχυδρομείο : ddker@5040.syzefxis

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθμό 

χάρτη για τις περιοχές των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, Κ. Κορακιάνας και πρώην 

Δήμου Κερκυραίων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας

αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθμ. 31546/10-02-2017 απόφαση 

τις περιοχές των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, Κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου 

Κερκυραίων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας

κατά του περιεχομένου του

2. Την αριθμ. 67195/05-04-

παραπάνω σχετ. 1 απόφαση.

3. Την αριθμ. 89419/27-04-

παραπάνω σχετ. 1 απόφαση.

4. Την αριθμ. 143304/05-07

παραπάνω σχετ. 1 απόφαση.

5. Το άρθρο 157 «παράταση της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α/ 

182)» του Ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης 

και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) 

107 Α΄). 

1. Τροποποιούμε την ανωτέρω 

και καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής 

«Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος

δασικού χάρτη, να υποβάλλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός 

οποία αρχίζει την 24-02-2017 ημέρα

Η καταληκτική ημερομηνία τη

 

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, 

προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι 

 

2. Κατά τα λοιπά η με αριθμό 31546/10
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ 

Αλυκές Ποταμού 

                                         

42119                                         

42759 

syzefxis.gov.gr 

με αριθμό πρωτ. 31546/10-02-2017 απόφασης «Α

χάρτη για τις περιοχές των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, Κ. Κορακιάνας και πρώην 

της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και πρόσκληση 

περιεχομένου του», όπως ισχύει σήμερα.  

2017 απόφαση Δ/ντη Δασών Κέρκυρας «ανάρτηση δασικού χάρτη για 

τις περιοχές των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, Κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου 

της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων 

περιεχομένου του». 

-2017 απόφαση Δ/ντη Δασών Κέρκυρας που τροπο

απόφαση. 

-2017 απόφαση Δ/ντη Δασών Κέρκυρας που τροποποιεί την 

απόφαση. 

07-2017 απόφαση Δ/ντη Δασών Κέρκυρας που τροποποιεί την 

απόφαση. 

παράταση της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α/ 

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης 

και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) 

     Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

Τροποποιούμε την ανωτέρω 1. σχετική απόφαση κατά το τμήμα που αφορά 

και καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής: 

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του

λει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας

ημέρα Παρασκευή. 

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας είναι η 07/09/2017 ημέρα

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, ομοίως η καταληκτικ

προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 07/09/2017 ημέρα Πέμπτη.» 

Κατά τα λοιπά η με αριθμό 31546/10-02-2017 απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.

                                                                                                  Ο Δ/ΝΤΗΣ  ΔΑΣΩΝ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ

                                                                                                                        ΒΑΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                                                 ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

………………………….. 

Κέρκυρα 08/08/2017 

Αρ. Πρωτ.: 180207 

«Ανάρτηση δασικού 

χάρτη για τις περιοχές των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, Κ. Κορακιάνας και πρώην 

και πρόσκληση για υποβολή 

νάρτηση δασικού χάρτη για 

τις περιοχές των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, Κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου 

για υποβολή αντιρρήσεων 

που τροποποιεί την 

2017 απόφαση Δ/ντη Δασών Κέρκυρας που τροποποιεί την 

απόφαση Δ/ντη Δασών Κέρκυρας που τροποποιεί την 

παράταση της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α/ 

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης 

και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) κ.λ.π.» (ΦΕΚ 

αφορά στις προθεσμίες 

εχομένου του αναρτημένου 

αποκλειστικής προθεσμίας, η 

ημέρα Πέμπτη. 

η καταληκτική ημερομηνία της 

2017 απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει. 

Ο Δ/ΝΤΗΣ  ΔΑΣΩΝ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ α.α. 

ΒΑΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄ 

ΑΔΑ: 65ΟΡΟΡ1Φ-Θ2Ι
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