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Αλαθοηλώλεη θαη Προζθαιεί 

 

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’), ηνπο πνιίηεο ( θνηλό, ελδηαθεξόκελν θνηλό) θαη θνξείο 

εθπξνζώπεζήο ηνπο ( νηθείν Γεκνηηθό πκβνύιην, Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο,  Πνηόηεηαο Εσήο, 

πκβνύιην Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλόηεηαο ),  λα ιάβοσλ γλώζε θαη λα δηαησπώζοσλ γραπηές απόυεης 

, ζηα πιαίζηα ηες δεκόζηας δηαβούιεσζες, ζύκθσλα κε ην έληππν ππό ζηνηρεία Γ11, πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζην παξάξηεκα Α ηεο πξναλαθεξόκελεο ΚΤΑ, επί  ηοσ περηετοκέλοσ ηοσ θαθέιοσ αλαλέφζες-

ηροποποίεζες απόθαζες έγθρηζες περηβαιιοληηθώλ όρφλ (ΑΔΠΟ), Γ.Γ.Π.Η. ηοσ 

έργοσ(σποθαηεγορίας Α2 , οκάδας 7ες, α/α 1) ποσ αθορά ζηελ πηελοηροθηθή κολάδα, δσλακηθόηεηας 

20.000 ορλίζφλ θρεαηοπαραγφγής, κε σδρογεώηρεζε, βάζοσς 60 κ, εγθαηεζηεκέλε ζηε ζέζε 

«ΒΑΛΤΟΣ» ηες Τ.Κ. Γαβρηά, ηοσ Γ. Αρηαίφλ, φς προς ηε δηατείρηζε ηφλ σγρώλ αποβιήηφλ 

(ελαρκόληζε κε ηελ ΚΥΑ 145116/ΦΔΚ 354/ Β΄/ 8-3-2011 ).  

 

Φορέας πραγκαηοποίεζες θαη ιεηηοσργίας ηοσ έργοσ ή ηες δραζηερηόηεηας είλαη  ο Τδηοκάθες  

Φώηηος . 

 

 Ζκεξνκελία έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο δεκνζηνπνίεζεο νξίδεηαη ε 12-07-2017 θαη εκεξνκελία ιήμεο 

απηήο ε 30-08 -2017. 

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

θνξέσλ εθπξνζώπεζήο ηνπο νξίδεηαη ε  14- 07-2017 θαη εκεξνκελία  ιήμεο απηήο ε 25-08-2017. 

 

 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 Περηθερεηαθό 

Σσκβούιηο  (Πιαηεία Πύρροσ 1- Ιφάλληλα ), θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο). 

 

Ζ παξνύζα Αλαθνίλσζε-Πξόζθιεζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ εθεκερίδα « ΜΑΦΗΤΗΣ »  ηελ    14-07- 

2017.  

Ζ παξνύζα αλαθνίλσζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ ζηε δηαδξνκή: www. 

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