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1. Την 1622/10-02-2017 απόφαση ∆/ντή ∆ασών
2. Τις παραγράφους 1.α. και 1.β., άρθρο δεύτερο «

3889/2010 (Α΄ 182)» του ν. 4462/2017 «
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και 
του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας του 
Αζερµπαϊτζάν για Συνεργασία στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών και της Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας και άλλες δ

3. Την παράγραφο 3.β., άρθρο 
δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις

4. Το άρθρο 78 του ν. 4478/2017 
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1. Τροποποιούµε την 1622/10
τις καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

Ορίζουµε ότι καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας
περιεχοµένου του αναρτηµένου δασικού χάρτη
27η Ιουλίου 2017, ηµέρα Πέµπτη 
µονίµως κατοικούντων  ή διαµενόντων

    2.     Κατά τα λοιπά η µε αριθµό 

�ΙΕΥΘΥΝΤΗ �ΑΣΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ

Τροποποίηση της µε αριθµό πρωτ. 1622/10-02-2017 απόφασης 

τοπικού διαµερίσµατος Ξάνθης δήµου Ξάνθης 

 πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχοµένου 

απόφαση ∆/ντή ∆ασών Ξάνθης (Α∆Α: Ω2ΖΧΟΡ1Υ
Τις παραγράφους 1.α. και 1.β., άρθρο δεύτερο «Τροποποιήσεις 

του ν. 4462/2017 «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και 

του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας του 
Αζερµπαϊτζάν για Συνεργασία στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών και της Ενεργειακής 

δοτικότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 39Α΄) 
.β., άρθρο πέµπτο του ν. 4467/2017 «Τροποποιήσεις

δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 56Α΄). 
Το άρθρο 78 του ν. 4478/2017 (ΦΕΚ 91Α΄). 
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Ξάνθη: 30 Ιουνίου

Αριθµ. Πρωτ. : 
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Μαρία Τριανταφυλλίδου 

541022115 

gov.gr 

 

 

1622/10-02-2017 απόφαση κατά το τµήµα που αφορά στις προθεσµίες και 
τις καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής: 

καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του 
περιεχοµένου του αναρτηµένου δασικού χάρτη σύµφωνα µε το άρθρο 78 του ν. 447

Πέµπτη για όλους τους ενδιαφερόµενους συµπεριλαµβανοµένων και των  
ενόντων στην αλλοδαπή. 

ατά τα λοιπά η µε αριθµό 1622/10-02-2017 απόφαση παραµένει και ισχύει ως έχει.

 
Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  

�ΙΕΥΘΥΝΤΗ �ΑΣΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΧΤΑΡΙ�ΗΣ       
   �ασολόγος µε βαθµό Α΄ 

απόφασης ‘‘Ανάρτηση 

Ξάνθης Περιφερειακής 

πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχοµένου 

Ω2ΖΧΟΡ1Υ-3ΘΤ). 
Τροποποιήσεις – προσθήκες στο ν. 

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και 

του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας του 
Αζερµπαϊτζάν για Συνεργασία στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών και της Ενεργειακής 

Τροποποιήσεις διατάξεων της 

ίου 2017 

  6729 

κατά το τµήµα που αφορά στις προθεσµίες και 

υποβολής αντιρρήσεων κατά του 
του ν. 4478/2017, είναι η 

για όλους τους ενδιαφερόµενους συµπεριλαµβανοµένων και των  

απόφαση παραµένει και ισχύει ως έχει. 

ΑΔΑ: ΩΧ2ΩΟΡ1Υ-Π0Π
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