
  

                

  

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Θεσσαλονίκη , 4 Δεκεμβρίου2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                    Αρ. Πρ. : 513083 (1208) 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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.:   7872/13-11-2017  έγγραφο  της  Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης που
αφορά  τη  Διαβίβαση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  για  την  Περιβαλλοντική
αδειοδότηση  “ Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (500  kWel) με Καύση Βιορευστών”,
που προτείνεται  να  εγκατασταθεί  στο με αριθ.  614 αγροτεμάχιο στη θέση “Εκκλησάκι” Τ.Κ.
Λυγαριάς,  ΔΕ  Βισαλτίας  του  Δήμου  Βισαλτίας   ΠΕ  Σερρών  (Π.Κ.Μ.)  και  ανήκει  στη
υποκατηγορία Α2  της 10ης ομάδας- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας- με Α/Α 05 . 

Φορέας υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας : “  ΒΙΟΠΑΠ2  ΙΔΙΩΤΙΚΗ   ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. “ ΒΙΟΠΑΠ2  Ι.Κ.Ε”  

1. Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 14-11-2017 και ημερομηνία λήξης
αυτής η 04-01-2018. 

2. Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και  φορέων
εκπροσώπησής τους ορίζεται η 05-12-2017και ημερομηνία λήξης αυτής η   03-01-2018.

3. Αρμόδια  Υπηρεσία  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  &  Χωρικού  Σχεδιασμού  Κ.Μ.  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Τηλ. 2313-309354,  Δρ. Μαρία Σαμολαδά –
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 Δραστηριοτήτων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού
Συμβουλίου/Α.Ε.Π.Ο.

Η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση να  δημοσιευθεί  στην  εφημερίδα « ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ »   στις
5 Δεκεμβρίου2017.

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.

       Παναγιώτης Θ. Σπυρόπουλος

              

http://www.pkm.gov.gr/

