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1. Τροποποιούµε την 13157/10-11
και τις καταληκτικές ηµεροµηνίες 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 

ηµεροµηνία της παραπάνω προθεσµίας είναι η 10η Σεπτεµβρί

τόσο τους διαµένοντες στο εσωτερικό της χώρας όσο και αυτούς που κατοικούν στην αλλοδαπή

    2.     Κατά τα λοιπά η µε αριθµό 13157

 

ροποποίηση της µε αριθµό πρωτ. 13157/10-11-2017 απόφασης 

Τ.∆. Αβάτου, Τ.∆. Ερασµίου, Τ.∆. Μαγγάνων και Τ.∆. Ευλάλου, ∆ήµου Τοπείρου

Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού 

απόφαση ∆/ντή ∆ασών Ξάνθης (Α∆Α: 7Τ33ΟΡ1Υ-ΦΤΓ

Την παρ.1 του άρθ. 40 του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο 
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Ξάνθη: 16 Αυγούστου

Αριθµ. Πρωτ. :  8158

Παναγιώτης Μουχταρίδης, 
Μαρία Τριανταφυλλίδου 

541022115 

gr 

 

 

11-2017 απόφαση κατά το τµήµα που αφορά στις προθεσµίες 
και τις καταληκτικές ηµεροµηνίες 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 24η Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Παρασκευή. Η καταληκτική 

προθεσµίας είναι η 10η Σεπτεµβρίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και αφορά 

τόσο τους διαµένοντες στο εσωτερικό της χώρας όσο και αυτούς που κατοικούν στην αλλοδαπή

3157/10-11-2017 απόφαση παραµένει και ισχύει ως έχει.

Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
   �ΙΕΥΘΥΝΤΗ �ΑΣΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΧΤΑΡΙ�ΗΣ
   �ασολόγος µε βαθµό Α

απόφασης ‘‘Ανάρτηση δασικού 

Τ.∆. Αβάτου, Τ.∆. Ερασµίου, Τ.∆. Μαγγάνων και Τ.∆. Ευλάλου, ∆ήµου Τοπείρου 

πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού 

ΦΤΓ). 
ο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες 

 

ου 2018 

8158 

κατά το τµήµα που αφορά στις προθεσµίες   

"Καλείται κάθε ενδιαφερόµενος αφού λάβει γνώση του περιεχοµένου του αναρτηµένου κατά τα 

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

. Η καταληκτική 

ου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και αφορά 

τόσο τους διαµένοντες στο εσωτερικό της χώρας όσο και αυτούς που κατοικούν στην αλλοδαπή". 

απόφαση παραµένει και ισχύει ως έχει.  

Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  
�ΙΕΥΘΥΝΤΗ �ΑΣΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ 
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