
            
                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Θεσσαλονίκη, 16 Μαΐου 2019                                                                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                Αριθµ. Πρωτ.: 303856 (195) 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

    Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη 
τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’) σε συνδυασµό µε το άρθρο 19 του 
Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενηµερωθεί επί του 
περιεχοµένου του φακέλου που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία µας µε το µε αρ. πρωτ.: 
3240/08-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης/∆/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Κ.Μ. και αφορά τη µελέτη τροποποίησης της υπ’ 
αριθ. πρωτ. 542/15-2-19 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας 
«Μονάδα διαχείρισης (προσωρινή αποθήκευση) και επεξεργασίας µη επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων και Σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση 
βιοµάζας (ισχύος έως 250 kWe)» της εταιρείας µε την επωνυµία «Ελληνική ∆ιαχείριση 
Απορριµµάτων Ανώνυµη Εταιρία’’ και δ.τ. «ΕΛ.∆Ι.Α. Α.Ε.» στο υπ’ αριθ. 592Α – Τµήµα 
Β’ αγροτεµάχιο της εκτός σχεδίου περιοχής Τ.Κ. Νεοχωρούδας, ∆.Ε. Καλλιθέας, ∆. 
Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω αλλαγής του 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (ΠΕΤ 1904079926). Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α2, 10η 
οµάδα µε α/α 06.   

� Φορέας υλοποίησης του έργου: ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.’’ 
� Αριθ. Πρωτοκόλλου της ΑΕΠΟ που τροποποιείται: 542/15-2-19. 
� Αρµόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή είναι η ∆/νση 

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Κ.Μ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης (Τηλ.: 2313 – 309 274). 

� Αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των 
σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών είναι η ∆/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος 
Μ.Ε.Θ. (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313 – 325 528) κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες.  

Το σχετικό τεύχος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτηµένο στο 
Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (https://eprm.ypen.gr). 
   Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr/Ενηµέρωση-Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων-
∆ηµοσιοποιήσεις Μητροπολιτικής Επιτροπής). 
   Η παρούσα ανακοίνωση να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στις 
17-05-2019. 
   Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης βαρύνουν τον φορέα υλοποίησης του 
έργου, σύµφωνα µε άρθρο 6, παρ. 2, περ. α, της ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β’). 
 

       
      Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής          
      της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης   

         
                   

                     
                                                                        Μιχάλης Τζόλλας 

 


