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Ανακοινώνει και Πποζκαλεί 

 

Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζ. 19 ηνπ Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 209/Α΄) ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο ΚΤΑ 1649/45/2014 (ΦΔΚ 45/Β’), ηοςρ πολίηερ ( θνηλό, ελδηαθεξόκελν θνηλό) και θοπείρ 

εκπποζώπηζήρ ηοςρ ( νηθείν Γεκνηηθό πκβνύιην, Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο,  Πνηόηεηαο Εσήο, 

πκβνύιην Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλόηεηαο ),  να λάβοςν γνώζη και να διαηςπώζοςν γπαπηέρ απότειρ 

( ζύκθσλα κε ην έληππν ππό ζηνηρεία Γ11, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα Α ηεο πξναλαθεξόκελεο 

ΚΤΑ) ζηα πλαίζια ηηρ έναπξηρ δημόζιαρ διαβούλεςζηρ, επί ηος πεπιεσομένος ηος θακέλος Μ.Π.Ε. 

για ηο  έπγο/ δπαζηηπιόηηηα  (Τποκαηηγοπίαρ Α2,ομάδα 2
η
 & 3

η
, α/α 2

ορ
 & 9

ορ
 ανηίζηοισα): 

«Μεηεγκαηάζηαζη πλυηήρ μονάδαρ εκηποθήρ θαλάζζιυν μεζογειακών ισθύυν, πος λειηοςπγεί ζε 

θαλάζζια έκηαζη 10 ζηπ., δςναμικόηηηαρ 150 ηόνυν/ έηορ, ζηη θέζη Όπμορ Νενούδα, Δήμος 

Φιλιαηών, Π. Ε. Θεζππυηίαρ, Πεπιθέπειαρ Ηπείπος, ζε θέζη νοηιοδςηικά ηηρ ςθιζηάμενηρ με 

παπάλληλο εκζςγσπονιζμό ηυν πλυηών εγκαηαζηάζευν, καθώρ και αδειοδόηηζη ηυν σεπζαίυν 

εγκαηαζηάζευν ςποζηήπιξηρ ηηρ μονάδαρ». 

  

Φοπέαρ ππαγμαηοποίηζηρ και λειηοςπγίαρ ηος έπγος ή ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ είναι η εηαιπεία 

«ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.». 

 

 Ζκεξνκελία έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο δεκνζηνπνίεζεο νξίδεηαη ε  01-08-2019 θαη εκεξνκελία ιήμεο 

απηήο ε    13 -09 -2019. 

 Ζκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ θαηάζεζε γξαπηώλ απόςεσλ ησλ πνιηηώλ θαη ησλ 

θνξέσλ εθπξνζώπεζήο ηνπο νξίδεηαη ε  03-08-2019 θαη εκεξνκελία  ιήμεο απηήο ε  10-09-2019. 

 

 Αξκόδηα Τπεξεζία ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ –Γπηηθήο Μαθεδνλίαο είλαη ε  Γ/λζε  

Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ Ζπείξνπ .                                                     

 Αξκόδηα Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη ζηνηρείσλ θαζώο θαη 

ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ απόςεσλ θαη πξνηάζεσλ ησλ πνιηηώλ θαη θνξέσλ είλαη  ηο Πεπιθεπειακό 

ςμβούλιο Ηπείπος (Πλαηεία Πύππος 1 –Ιυάννινα, γπ. 203), θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο). 

 Ζ παξνύζα αλαθνίλσζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ, www. 

php.gov.gr/Δλεκέξσζε/ Νέα-Αλαθνηλώζεηο/ Αλαθνηλώζεηο. 

 

Ζ παξνύζα Αλαθνίλσζε-Πξόζθιεζε λα δεκνζηεπζεί ζηην εθημεπίδα «Η ΘΕΠΡΩΣΙΚΗ»   ηην  02- 08- 

2019.  

                                                             
                   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  Π. . 

 

 

                                                                                    ΣΑΤΡΟ ΠΑΡΓΑΝΑ 

 

 


