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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  Κεντρικής  Μακεδονίας,  έχοντας  υπόψη  τις  διατάξεις  της  ΚΥΑ
1649/45/2014  (ΦΕΚ  45   τ.Β’)  σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  19  του  Ν.4014/2011  (ΦΕΚ  209/Α’),
ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις
του,  καθώς  και  το/τα  οικείο/α  Δημοτικό/ά  Συμβούλιο/α,  την/τις  Δημοτική/ές  Επιτροπή/ές
Διαβούλευσης,  την/τις  Επιτροπή/ές  Ποιότητας  Ζωής  και  τα  Συμβούλια  Δημοτικής  ή  Τοπικής
Κοινότητας να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο υπό
στοιχεία  Δ11,  που  περιλαμβάνεται  στο  παράρτημα  Α  της  προαναφερόμενης  ΚΥΑ  και  είναι
αναρτημένο  στην  ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  (www.pkm.gov.gr./Για  τον
πολίτη/Δικαιολογητικά Υπηρεσιών/Έντυπο Δ11),  επί  του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το με αρ. Πρωτ. 3852/23-5-
2019  διαβιβαστικό  έγγραφο  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  &  Χωρικού  Σχεδιασμού  Κ.Μ.  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  και  αφορά  το  έργο:  «Διαβίβαση  Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση “Σταθμού Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας  ισχύος 499  KWe  με καύση βιοαερίου  από την  αναερόβια  χώνευση
γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και ενσιρωμάτων της εταιρίας GREEN POWER BIOMASS
AE”, που προτείνεται να εγκατασταθεί στο με αριθ. 558 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος “Άνω
Αποστόλων”  ΔΕ Πικρολίμνης,  του Δήμου Κιλκίς,  ΠΕ Κιλκίς,  (Π.Κ.Μ.)»,  (υποκατηγορία Α2 -
ομάδα 4η – Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών & 10η Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με Α/Α
11/6α,β,γ).

Φορέας υλοποίησης του έργου: GREEN POWER BIOMASS Α.Ε.
  

1. Ημερομηνία  έναρξης  της  δημόσιας  διαβούλευσης  ορίζεται  η  20-06-2019  και  ημερομηνία
λήξης αυτής η 07-08-2019. 

2. Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων
εκπροσώπησής τους ορίζεται η 21-06-2019 και ημερομηνία λήξης αυτής η 20-07-2019.

3. Αρμόδια  Υπηρεσία  της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Μακεδονίας  –  Θράκης είναι  η  Δ/νση
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. (τηλ. 2313-309718 Δρ. Κώστας Νικολάου)

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 και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Κιλκίς
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η  παρούσα  ανακοίνωση-πρόσκληση  αναρτάται  στην  ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας  και  ειδικότερα  στην  ιστοθέση  (www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλοντική
Αδειοδότηση Έργων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου).
Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΗ» την 21 Ιουνίου
2019.  
 
Τα  έξοδα  δημοσίευσης  της  παρούσας  ανακοίνωσης  –  πρόσκλησης  στον  Τύπο  βαρύνουν  τον
παραπάνω φορέα υλοποίησης του έργου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, εδάφιο α, της ΚΥΑ
αριθ. Οικ.:1649/4/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’). 

   
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.  

                    

                       Παναγιώτης Θ. Σπυρόπουλος
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