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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’) και τον Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α’) ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενηµερωθεί και το
ενδιαφερόµενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα οικείο/α ∆ηµοτικό/ά Συµβούλιο/α,
την/τις ∆ηµοτική/ές Επιτροπή/ές ∆ιαβούλευσης, την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής και τα Συµβούλια
∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύµφωνα
µε το έντυπο υπό στοιχεία ∆11 (περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Α της προαναφερόµενης ΚΥΑ και
είναι αναρτηµένο στον σύνδεσµο www.pkm.gov.gr/Για τον πολίτη-∆ικαιολογητικά ΥπηρεσιώνΠεριφερειακό Συµβούλιο και Μητροπολιτική Επιτροπή), επί του περιεχοµένου του φακέλου της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβλήθηκε µέσω της πλατφόρµας του Ηλεκτρονικού
Περιβαλλοντικού Μητρώου µε το µε αρ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/∆ΙΠΑ/100014/6520/02-11-2020 έγγραφο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας – ∆ΙΠΑ – Τµήµα Α’ και αφορά την τροποποίηση της υπ’
αριθµ. 3786/5.6.15 ΑΕΠΟ, όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 67492/4324/23.7.19 και
25341/1303/13.5.20 Αποφάσεις και παρατάθηκε η χρονική διάρκεια ισχύος της για δύο (2) έτη µε την
υπ’ αριθµ. 93905/5954/4.12.19 Απόφαση, λόγω κατασκευής και λειτουργίας αγκυροβολίου στη µονάδα
παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίµων της εταιρείας ‘’CORAL Α.Ε.’’, που
λειτουργεί στην περιοχή Καλοχωρίου, ∆.Ε. Εχεδώρου, του ∆ήµου ∆έλτα Ν. Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ:
η
η
2006327213). Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α1, οµάδες 1 & 11 µε α/α 20, 2 και στην
η
η
η
υποκατηγορία Α2, οµάδες 9 , 3 και 11 µε α/α 201, 2β, 9.
Φορέας υλοποίησης του έργου: «CORAL Α.Ε.»
Συλλογή γνωµοδοτήσεων από τους αρµόδιους δηµόσιους φορείς και υπηρεσίες και των
απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης: από 11-11-2020 έως 22-122020 (αποκλειστική προθεσµία βάσει του άρθρ. 2, παρ. 3δ, του Ν. 4685/2020).
Αρµόδια Περιβαλλοντική Αρχή είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας – ∆ΙΠΑ - Τµήµα
Α’ - Τηλ.: 210 – 6417809).
Αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών
περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων
ης
των πολιτών και φορέων είναι η ∆/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσ/νίκης (26
Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313-325 507) 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 – πρόσκληση να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
στις 11-11-2020.
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).
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