
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟΤ ΓΑΙΚΟΤ ΥΑΡΣΗ  

ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΑΓΝΗΙΑ, ΔΚΣΟ ΣΩΝ ΠΡΟ-ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΩΝ  

Ο.Σ.Α.: ΑΛΟΝΝΗΟΤ, ΒΟΛΟΤ, ΝΔΑ ΑΓΥΙΑΛΟΤ ΚΑΙ ΚΙΑΘΟΤ  

ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΝΣΙΡΡΗΔΩΝ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ 

 

 

 

 

Από ηε Γηεύζσλζε Γαζώλ Μαγλεζίας αλαθοηλώλεηαη όηη κε ηελ αρηζ. 653/53636/4-4-2017 (ΑΓΑ: ΩΟ9ΞΟΡ10-

ΥΛ4) απόθαζή κας ηροποποηήζεθε ε αρηζ. 325/20498/10-2-2017 (ΑΓΑ: ΩΚ9ΞΟΡ10-ΗΑΑ) απόθαζε, κε ηελ 

οποία αλαρηήζεθε ο δαζηθός τάρηες ηες Περηθερεηαθής Δλόηεηας Μαγλεζίας, εθηός ηωλ προ-Καποδηζηρηαθώλ 

Ο.Σ.Α.: Αιολλήζοσ, Βόιοσ, Νέας Αγτηάιοσ θαη θηάζοσ, αποκλειστικά και μόνο ωρ ππορ την πποθεσμία 

ςποβολήρ των αντιππήσεων και την καταληκτική ημεπομηνία αςτήρ. 

 

Καιείηαη θάζε ελδηαθερόκελος, αθού ιάβεη γλώζε ηοσ περηετοκέλοσ ηοσ αλαρηεκέλοσ θαηά ηα προεγούκελα 

δαζηθού τάρηε, λα σποβάιεη ηης ηστόλ αληηρρήζεης ηοσ εληός αποθιεηζηηθής προζεζκίας εκατόν πέντε (105) 

ημεπών, ε οποία αρτίδεη ηελ Σπίτη 28 Φεβποςαπίος 2017 θαη ιήγεη ηε Γεςτέπα 12 Ιοςνίος 2017. 

 

Γηα ηοσς θαηοηθούληες ή δηακέλοληες ζηε αιιοδαπή, ε παραπάλω προζεζκία παρεθηείλεηαη θαηά είκοσι (20) 

ημέπερ, δειαδή ιήγεη ηε Γεςτέπα 3 Ιοςλίος 2017. 

 

Τπελζσκίδοσκε όηη οη αληηρρήζεης αθορούλ αποθιεηζηηθά θαη κόλολ ζηελ ακθηζβήηεζε ηοσ ταραθηήρα ή ηες 

κορθής ηωλ εκθαληδόκελωλ ζηολ δαζηθό τάρηε εθηάζεωλ θαη σποβάιιοληαη ειεθηροληθά ζηολ εηδηθό δηαδηθησαθό 

ηόπο αλάρηεζες δαζηθώλ ταρηώλ θαη σποβοιής αληηρρήζεωλ ηες ηζηοζειίδας ηες Δ.Κ.Υ.Α. Α.Δ.: 
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx). 

 

Γεληθές πιεροθορίες γηα ηο περηετόκελο ηοσ αλαρηεκέλοσ δαζηθού τάρηε θαζώς θαη γηα ηολ ηρόπο σποβοιής 

αληηρρήζεωλ παρέτοληαη ζηα παραθάηω ημεία Τποστήπιξηρ τηρ Ανάπτησηρ τος Γασικού Υάπτη 

(.Τ.Α.Γ.Υ.):  

 

1. .Τ.Α.Γ.Υ. Βόλος, κε έδρα ηα γραθεία ηοσ Γαζαρτείοσ Βόιοσ,   

Ξελοθώληος 1 (3
ος

 όροθος)  

383 33 Βόιος 

Σει. Δπηθοηλωλίας: 24210 39163 & 24210 26271 

e-mail: dasavol@apdthest.gov.gr 

 

2. .Τ.Α.Γ.Υ. Αλμςπού, κε έδρα ηα γραθεία ηοσ Γαζαρτείοσ Αικσρού,  

Βαζ. Παύιοσ 1 (ηζόγεηο)  

371 00 Αικσρός                     

Σει. Δπηθοηλωλίας: 24220 21273  

e-mail: dasalmy@apdthest.gov.gr   

 

3. .Τ.Α.Γ.Υ. κοπέλος, κε έδρα ηα γραθεία ηοσ Γαζαρτείοσ θοπέιοσ,  

370 03 θόπειος (2
ος

 όροθος) 

Σει. Δπηθοηλωλίας: 24240 22202 

e-mail: dasaskop@apdthest.gov.gr  

 

Σα .Τ.Α.Γ.Υ. ιεηηοσργούλ, ηης εργάζηκες εκέρες, θαηά ηης ώρες 7:00 έωρ 15:00 (.Τ.Α.Γ.Υ. Βόιοσ θαη 

Αικσρού) θαη 8:00 έωρ 16:00 (.Τ.Α.Γ.Υ. θοπέιοσ), θαζ’ όιε ηε δηάρθεηα ηες περηόδοσ σποβοιής ηωλ 

αληηρρήζεωλ. 

 
 Η Προϊζηακέλε 

ηες Γ/λζες Γαζώλ Μαγλεζίας 

 

Διέλε Γεκεηραθοπούιοσ - Μπίιιηοσ 

Γαζοιόγος κε Α΄ βαζκό 
 

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx

