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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Κ.Μ. έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.
4014/2004 (ΦΕΚ 209 τ.Α) σε συνδυασµό µε την Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 τ.Β) ανακοινώνει στους
πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησης τους για να λάβουν γνώση θέτοντας στη διάθεση τους κάθε
περιβαλλοντική πληροφορία, περί του µε αρ. Πρωτ.: 7622/17-10-2016 έγγραφο της ∆/νσης
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Κ.Μ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας–Θράκης που
αφορά τη” ∆ιαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση της
εγκατάστασης και λειτουργίας “Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας µε Αεριοποίηση
Βιοµάζας ( ισχύος 500 kWel )” της εταιρίας µε την επωνυµία “ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ & ΣΤΕΛΛΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Ο.Ε.”, που προτείνεται να εγκατασταθεί
στο υπ΄ αριθ. 1393Α αγροτεµάχιο
αγροκτήµατος Λευκώνα, ∆ήµου Σερρών,Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας (Υποκατηγορία Α2-Οµάδα 10η -Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µε Α/Α 06)”.
Φορέας υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας : “ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ & ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
Ο.Ε.”
1. Ηµεροµηνία έναρξης της δηµόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 18-10-2016 και ηµεροµηνία λήξης
αυτής η 07-12-2016.
2. Ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων
εκπροσώπησής τους ορίζεται η 10-11-2016 και ηµεροµηνία λήξης αυτής η 09-12-2016
3. Αρµόδια Υπηρεσία της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Κ.Μ. της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Τηλ. 2313309274, κα. Ψαλτικίδου–
εργάσιµες ηµέρες και ώρες).
4. Αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών
περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και
προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι το Τµήµα Περιβάλλοντος &
Υδροοικονοµίας Π.Ε. Σερρών (Τηλ. 2321350444 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Η παρούσα ανακοίνωση πρόσκληση είναι αναρτηµένη στην επίσηµη ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, http://www.pkm.gov.gr και ειδικότερα στη διαδροµή
Ενηµέρωση/Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και ∆ραστηριοτήτων/∆ηµοσιοποιήσεις Περιφερειακού
Συµβουλίου/Α.Ε.Π.Ο.
Η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα « Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ » την
10η Νοεµβρίου 2016.
Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης-πρόσκλησης στον Τύπο, βαρύνουν το
φορέα υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας. (Άρθρο 19, παρ. 8 του Ν. 4014/2011 ΦΕΚ 209 τ.
Α).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.

Αντώνιος ∆. Γυφτόπουλος

