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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                   Α.Π. : 624217(689)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ.Μ.                             ΠΕΤ:  1906114226

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.: 7494/20-09-2019 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος &  Χωρικού
Σχεδιασμού  Κ.Μ.  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας–Θράκης που  αφορά  τον  «Έλεγχο
Πληρότητας  Φακέλου  για  τη  διεξαγωγή  της  διαδικασίας  Περιβαλλοντικής  Αδειοδότησης  του  έργου
“Εγκατάσταση και  λειτουργία  σταθμού  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  από  φωτοβολταϊκό
σύστημα ισχύος 2,49MW, της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ” που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό
Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠM) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα  (ΠΕΤ) 1906114226,  που θα
εγκατασταθεί στο  υπ’ αριθ. 1274 αγροτεμάχιο στην εκτός σχεδίου περιοχή του αγροκτήματος Αγίου
Προδρόμου, Τ.Κ. Αγίου Προδρόμου, Δ. Πολυγύρου, ΠΕ Χαλκιδικής», και ανήκει στην υποκατηγορία Α2
της 10ης ομάδας – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 01.

Φορέας υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας : “ ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ”  

1. Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 07-10-2019 και ημερομηνία λήξης
αυτής η 25-11-2019. 

2. Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και  φορέων
εκπροσώπησής τους ορίζεται η 08-10-2019  και ημερομηνία λήξης αυτής η 06-11-2018.

3. Αρμόδια  Υπηρεσία  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  &  Χωρικού  Σχεδιασμού  Κ.Μ.  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  (Τηλ.  2313309399  κ.  Ι.  Βασιλειάδου–
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. Χαλκιδικής (Τηλ.
2371351299 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 «ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»
την 08 Οκτωβρίου 2019.

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.  

                    

                   ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ι. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ
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