
                                                                                                                                 

              
                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Θεσσαλονίκη,  11  Ιουνίου  2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ               Αριθμ. Πρωτ.: 284535 (245)
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.:
4177/22-05-2018 έγγραφο της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης/Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. και αφορά τον φάκελο Μ.Π.Ε. για την αρχική
έγκριση  περιβαλλοντικών  όρων  που  αφορά  τη  μετεγκατάσταση της  δραστηριότητας
‘’Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line’’ από το τεμάχιο Χ16, τρέχουσας
ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  Δαρμουσλής  Αλέξανδρος  Μ.Ε.Π.Ε.,  στη  νέα  θέση  ΧΝ50,  στη
θαλάσσια  περιοχή  της  Δ.Κ.  Χαλάστρας,  της  Δ.Ε.  Χαλάστρας,  του  Δ.  Δέλτα,  της  Π.Ε.
Θεσσαλονίκης, σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναμικότητας έως 106 τον./έτος. Το έργο
ανήκει στην υποκατηγορία Α2 της 8ης ομάδας με α/α 04.  

 Φορέας υλοποίησης του έργου: «ΔΑΡΜΟΥΣΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.»
 Ημερομηνία  έναρξης  της  δημόσιας  διαβούλευσης  ορίζεται  η  12-06-2018 και

ημερομηνία λήξης αυτής η 30-07-2018.
 Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και

φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 12-06-2018 και ημερομηνία λήξης αυτής η
30-07-2018.                   

 Αρμόδια  Περιβαλλοντική  Αρχή  είναι  η  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Μακεδονίας  –
Θράκης (Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. - Τηλ.: 2313 – 309 248).

 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 η Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος
Μ.Ε. Θεσ/νίκης (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, τηλ.  2313 - 325 528) κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
(www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση-Περιβαλλοντική  Αδειοδότηση  Έργων-Δημοσιοποιήσεις
Μητροπολιτικής Επιτροπής).
Η  παρούσα  ανακοίνωση  –  πρόσκληση  να  δημοσιευθεί  στην  εφημερίδα  «ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΤΟΠΙΚΗ» στις 12-06-2018.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρόσκλησης στον Τύπο βαρύνουν
τον παραπάνω φορέα υλοποίησης του έργου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, περ. α,
της ΚΥΑ αριθ. Οικ.:1649/45 (ΦΕΚ Β’ 45). 

       
                   Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής
                   της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης  
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