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                                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ        Ξάνθη 31 Μαΐου 2021
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση        : Διοικητήριο 
Πληροφορίες     : Λιάρος Χ.
Τηλέφωνο          : 2541066010
Τηλεομοιοτυπία : 2541022115
Ηλ. Ταχυδρομείο : ddas-xan@damt.gov.gr
Τ.Κ.                      : 67100
Τ.Θ.                      : 259

            

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ.πρωτ.1031/5-2-2021 απόφασης  «Ανάρτηση δασικού χάρτη 
Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμων Ξάνθης, Τοπείρου, Αβδήρων και Μύκης 
της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (37 συνολικά) και πρόσκληση για υποβολή 
αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».

Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ.1031/5-2-2021απόφαση της Δ/νσης Δασών Ξάνθης (ΑΔΑ: 6Τ0ΦΟΡ1Υ-1ΕΥ).
2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 39 του Ν.4801/2021 (ΦΕΚ Α΄83).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την με αριθμό 1031/5-2-2021 απόφασή μας κατά το τμήμα που αφορά στην 
προθεσμία και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων ως εξής: 

«Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του  αναρτημένου κατά 
τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 19 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή. 

 Επισημαίνεται ότι για τις περιοχές με κυρωμένο δασικό χάρτη αντιρρήσεις δέχεται μόνο το 
αναμορφωμένο τμήμα του αναρτούμενου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν 
έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων. 

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 3η Δεκεμβρίου  2021 ημέρα 
Παρασκευή.

 Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία προεκτείνεται 
κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι 
η 23η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη».

Κατά τα λοιπά, η με αριθμό 1031/5-2-2021 απόφασή μας, ισχύει όπως έχει. 

ΑΔΑ: ΨΡΞΨΟΡ1Υ-ΠΚΤ
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                                                                                           Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
                                                                                       ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ

                                                                                      

        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ
Δασολόγος με Α΄ βαθμό

ΑΔΑ: ΨΡΞΨΟΡ1Υ-ΠΚΤ
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