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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ- ΠΡΟΚΛΗΗ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

Αλαθνηλώλεη θαη Πξνζθαιεί 

 

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 ιάβνπλ γλώζε θαη λα δηαηππώζνπλ γξαπηέο απόςεηο 

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

ΚΤΑ) ζηα πιαίζηα ηεο έλαξμεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο, επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαθέινπ 

ηξνπνπνίεζεο Μ.Π.Ε. ηνπ έξγνπ (Τπνθαηεγνξία Α2, νκάδα 10
ε, 

α/α 05) «Μνλάδα παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από βηνέιαηα- βηνξεπζηά, ηζρύνο 0,995 MWel, ε νπνία ζα εγθαηαζηαζεί ζε 

αγξνηεκάρην κε αξηζκό δηαλνκήο 1326, ηεο Σ.Κ. Μαδαξαθηάο, ηνπ Δήκνπ Ηγνπκελίηζαο, Π.Ε. 

Θεζπξσηίαο.». 

  

Φνξέαο πξαγκαηνπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ε εηαηξεία 

«ΛΕΚΚΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΙ ΤΙΟΙ  Ε.Ε» κε δ.η. «BIGPOWER OIL ». 

 

 Ζκεξνκελία έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο δεκνζηνπνίεζεο νξίδεηαη ε    02 -07-2018 θαη εκεξνκελία 

ιήμεο απηήο ε  21 -08  -2018. 

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

θνξέσλ εθπξνζώπεζήο ηνπο νξίδεηαη ε     04-07   -2018 θαη εκεξνκελία  ιήμεο απηήο ε  14- 08 -2018. 

 

 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  ην Πεξηθεξεηαθό 

πκβνύιην Ηπείξνπ (Πιαηεία Πύξξνπ 1 –Ισάλληλα, γξ. 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 ζηελ εθεκεξίδα « Η ΘΕΠΡΩΣΙΚΗ »  ηελ  04- 

07- 2018.  

                                                                 

                   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  Π. . 
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