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ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση  της με αριθ. πρωτ. 318/6977/27-1-2017(ΑΔΑ:Ω15ΞΟΡ1Κ-ΝΜΜ)    
απόφασης ΄Ανάρτηση  δασικού    Χάρτη   Δήμου Γαλατσίου  Περιφερειακής Ενότητας              
Κεντρικού     Τομέα  Αθηνών  και    πρόσκληση   για υποβολή αντιρρήσεων  κατά  του               
περιεχόμενου   του’  αποκλειστικά  και μόνο  ως προς την προθεσμία υποβολής  των 
αντιρρήσεων και την καταληκτική ημερομηνία αυτής.     
Έχοντας υπόψη: 
    1. Την υπ΄αριθ. 318/6977/27-1-2017(ΑΔΑ:Ω15ΞΟΡ1Κ-ΝΜΜ)    απόφαση Ανάρτησης δασικού   Χάρτη   
Δήμου Γαλατσίου   Περιφερειακής   Ενότητας  Κεντρικού Τομέα Αθηνών  και   πρόσκληση    για υποβολή    
αντιρρήσεων  κατά του  περιεχόμενου του  
    2. Την   υπ’αριθ. 889/27295/30-3-2017(ΑΔΑ:ΨΕΣ6ΟΡ1Κ-ΙΜ8) τροποποιητική απόφαση της ανωτέρω 
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 Αζερμπαιτζάν  για Συνεργασία  στον 
Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας  και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ39Α΄) 

    3. Την υπ’αριθ.1150/36737/4-5-2017(ΑΔΑ:6ΦΛΣΟΡ1Κ-ΣΨΨ) δεύτερη τροποποιητική απόφαση της 

ανωτέρω σύμφωνα με  παρ.3β. του αρθ.5 του Ν.4467/2017(ΦΕΚ56Α΄) ‘Τροποποιήσεις διατάξεων  της  

δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις’.   

    4.   Την  υπ’αριθ. 1669/52621/30-6-2017(Α.Δ.Α:7ΜΟΕΟΡ1Κ-ΥΧΤ) τρίτη  τροποποιητική απόφαση  της 

ανωτέρω  σύμφωνα  με το αρθ.78 του Ν.4478/2017(ΦΕΚ91Α΄) ‘ Κύρωση και προσαρμογή  της ελληνικής 

Νομοθεσίας  στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16
ης

 Μαΐου 2005……και λοιπές διατάξεις. 

    5. Το αρθ.157 του Ν.4483/2017(ΦΕΚ107Α΄) ‘Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό  του θεσμικού πλαισίου 

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

…….Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις’.    

Αποφασίζουμε 
1. Τροποποιούμε  την υπ΄αριθ. 318/6977/27-1-2017(ΑΔΑ:Ω15ΞΟΡ1Κ-ΝΜΜ) απόφαση ‘Ανάρτηση  
δασικού   Χάρτη   Δήμου Γαλατσίου   Περιφερειακής   Ενότητας  Κεντρικού Τομέα Αθηνών  και   
πρόσκληση    για υποβολή    αντιρρήσεων  κατά του  περιεχόμενου του’   κατά το τμήμα που αφορά  στις 
προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής  αντιρρήσεων ως εξής: 

Η  καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας  υποβολής αντιρρήσεων είναι  η 7
η
 ΄Σεπτεμβρίου 2017 

ημέρα Πέμπτη. 

Για τους κατοικούντες  η διαμένοντες στην αλλοδαπή  η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων  

είναι επίσης  η  7
η
 Σεπτεμβρίου 2017  ημέρα Πέμπτη. 

2. Κατά τα λοιπά η με αριθ. πρωτ. 318/6977/27-1-2017 απόφαση μας  παραμένει και ισχύει ως έχει. 

    

                                                                                                                    Ο 

                                                                                                                Δ/ντής 

 

                                                                                                          Σωτήριος Σίμνος 
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