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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ανακοινώνει και Προσκαλεί

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’) σε συνδυασμό με 
το άρθ. 19 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄),  τους πολίτες ( κοινό, ενδιαφερόμενο 
κοινό)  και  φορείς  εκπροσώπησής  τους (  οικείο  Δημοτικό Συμβούλιο,  Δημοτική 
Επιτροπή  Διαβούλευσης,   Ποιότητας  Ζωής,  Συμβούλιο  Δημοτικής  ή  Τοπικής 
Κοινότητας ),  να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις , σύμφωνα 
με  το  έντυπο  υπό  στοιχεία  Δ11,  που  περιλαμβάνεται  στο  παράρτημα  Α  της 
προαναφερόμενης  ΚΥΑ ,επί   του  περιεχομένου  της  φακέλου  Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τροποποίηση της αρ. 17826/1452/31-
5-2011  (  ΑΔΑ:  4ΑΤΖΟΡ1Γ-6)  απόφαση  Γ.Γ.Α.Δ.Η.-  Δ.Μ.,  περί  έγκρισης 
περιβαλλοντικών  όρων  υφιστάμενης  βιομηχανίας  παραγωγής  & αποθήκευσης 
πλαστικών  φιαλών  &  αποθήκευσης  εμφιαλωμένου  νερού  και  αναψυκτικών, 
εγκατεστημένη και λειτουργούσα στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων ως προς : 
1. Την προσθήκη νέου κτιρίου αποθήκης εμβαδού 780,34 μ2 , 
2.Την  τροποποίηση  του  μηχανολογικού  εξοπλισμού  με  αύξηση  της 

μηχανολογικής ισχύος από      1.445,00  KW  σε 1.964,61 KW.

Φορέας  πραγματοποίησης  και  λειτουργίας  του  έργου  ή  της  δραστηριότητας 
είναι  η εταιρεία : «ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.».

Ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας δημοσιοποίησης ορίζεται η 26-06-2014 
και ημερομηνία λήξης αυτής η    13 -08-2014.

Ημερομηνία  έναρξης της  προθεσμίας  για την κατάθεση γραπτών απόψεων 
των  πολιτών  και  των  φορέων  εκπροσώπησής  τους  ορίζεται  η    27-06-2014  και 
ημερομηνία  λήξης αυτής η 07-08-2014.

Αρμόδια  Υπηρεσία  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου  –Δυτικής 
Μακεδονίας είναι η  Δ/νση  Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου . 

Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου για την παροχή πληροφοριών 
και στοιχείων καθώς και την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των 
πολιτών και φορέων είναι  το Περιφερειακό Συμβούλιο  (γρ. : 204 ,Διοικητήριο –
Ιωάννινα )  , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).  

Η  παρούσα  ανακοίνωση  αναρτάται  στην  ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας 
Ηπείρου, www. php.gov.gr/Ενημέρωση/ Νέα-Ανακοινώσεις/ Ανακοινώσεις.

Η  παρούσα  Ανακοίνωση-Πρόσκληση  να  δημοσιευθεί    στην  εφημερίδα   
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ »  την     27-06- 2014. 
(Σημείωση για την εφημερίδα)
Τα  έξοδα  δημοσίευσης  της  παρούσας  ανακοίνωσης-πρόσκλησης  στον  τύπο, 
βαρύνουν  τον  παραπάνω  φορέα  υλοποίησης  ή  λειτουργίας  του  έργου  ή  της 
δραστηριότητας(  παρ.  6  του  άρθρου  4  της  με  αριθ.  Η.Π.  37111/2021/03  Κ.Υ.Α. 
( Τηλ. επικοινωνίας : κος Γεώργιος Αντωνίου, μελετητής 6932538670).
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