ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΛΑΜΙΑ: 19 / 10 / 2016
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ:165929 /378
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Ν. 3852/2010
Προς Εφηµερίδες:
Ταχ. ∆/νση : Λ. Καλυβίων 2, (3oς Όροφος,
πρώην ΜΕΡΥΠ) – ΛΑΜΙΑ
ΤΚ: 35132
ΤΗΛ. : 22313- 52653 - fax : 22313 52660

Πληρ: ∆. Αλεξοπούλου

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ»
Τηλ. 22210 76685-7
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΒΟΙΑ»
Τηλ 22210 24605

Θέµα: Εντολή προς δηµοσίευση Μελέτης Περιβαλλοντικων Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
Σχετ.: έγγραφο 3958/170662/13-10-2016, Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας - Τµήµα Περιβ/κού και Χωρικού Σχεδιασµού.

Σας αποστέλλουµε προς δηµοσίευση την ταυτάριθµη πρόσκληση ανακοίνωση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για : α) την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων και την
µετατόπιση πλωτής µονάδας πάχυνσης 30 στρεµµάτων, εκσυγχρονισµό των πλωτών
εγκαταστάσεων και µετατροπή των εκτρεφόµενων ειδών, β) την αδειοδότηση χερσαίων
υποστηρικτικών εγκαταστάσεων σε δηµόσια δασική έκταση, γ) την αδειοδότηση χερσαίων
υποστηρικτικών εγκαταστάσεων εντός της ζώνης αιγιαλού – παραλίας και δ) την αδειοδότηση
συνοδών έργων (προβλήτα) εντός της θάλασσας, στη θέση «Κόκκινα», του ∆ήµου Κύµης –
Αλιβερίου Νοµού Ευβοίας, της εταιρείας «ΑΛΚΥΩΝΙ∆ΕΣ Ι.Κ.Ε.», σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου
3 του Ν. 1650/86.
Η ∆ηµοσίευση θα γίνει σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 2/82452/0Ο20 (ΦΕΚ.2441/Β/ 2-12-2008)
απόφαση. Η έκταση του δηµοσιεύµατος δεν θα ξεπερνά τα 15 cm σε µονόστηλο η δε χρέωση θα γίνει
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία που αφορά τη δηµοσίευση των ιδιωτών.
Φορέας : «ΑΛΚΥΩΝΙ∆ΕΣ Ι.Κ.Ε.», Ζωοδόχου Πηγής 38-40, Τ.Κ. 10681, Αθήνα,
ΤΗΛ: 2141000040 – FΑΧ : 210 3248658.
Ο φορέας στον οποίο αποστέλλεται το παρόν, υποχρεούται να παραλάβει από της εφηµερίδες δύο
αντίτυπα εφηµερίδων και τα εξοφληµένα τιµολόγια από τα οποία να προκύπτει η εφαρµογή των
διατάξεων της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/15-1-2014).
Η αρµόδια υπηρεσία στη οποία αποστέλλεται και ο φάκελος της µελέτης υποχρεούται να ελέγξει την
εκπλήρωση των όρων δηµοσιότητας σύµφωνα µε την παραπάνω ΚΥΑ.

Οι όροι της δηµοσιότητας µετά την έκδοση της σχετικής απόφασης σύµφωνα µε την ΚΥΑ να
προωθηθούν από την αρµόδια υπηρεσία της της εφηµερίδες της παραπάνω και να
προσκοµιστούν στην εκδούσα υπηρεσία τα σώµατα των εφηµερίδων µε την καταχώρηση των
δηµοσιεύσεων µαζί µε τα εξοφληµένα τιµολόγια πριν την χορήγηση της σχετικής απόφασης
του φορέα.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Περιβ/κού και Χωρικού Σχεδιασµού
Θεοδωράτου & Βέλλιου – Λαµία 35100.
Πληρ. : κος Β. Ζάχος, τηλ. : 22310 43191 –
fax : 22310 42502.

2. ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Σ.Ε.
Λ. Καλυβίων 2, (3oς Όροφος, πρώην ΜΕΡΥΠ)–
35 132 ΛΑΜΙΑ.
3. Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Περιφερειακής
Ενότητας Ευβοίας.
Λ. Χαϊνά 93 – Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙ∆Α
(Συνηµ: τεύχος Μ..Ε.).
4. «ΑΛΚΥΩΝΙ∆ΕΣ Ι.Κ.Ε.» , Ζωοδόχου Πηγής 38-40, Τ.Κ. 10681,
Αθήνα, ΤΗΛ : 2141000040 – FΑΧ: 210 3248658.

5. ∆ήµος Κύµης - Αλιβερίου, Αλιβέρι 34500 Ν. Ευβοίας
τηλ.: 22233 50300 – fax : 22233 50330.
6. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡ. ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ . ( Με την παράκληση να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας).

ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ∆. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΛΑΜΙΑ: 19 / 10 / 2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ:165929 /378

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε εφαρµογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΚΥΑ
(ΦΕΚ 45/Β/15-1-2014) ανακοινώνεται ότι έχει αποσταλεί από
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Τµήµα Περιβ/κού και
Χωρικού Σχεδιασµού, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για : α) την
1649/45/2014

ανανέωση περιβαλλοντικών όρων και την µετατόπιση πλωτής µονάδας πάχυνσης 30
στρεµµάτων, εκσυγχρονισµό των πλωτών εγκαταστάσεων και µετατροπή των
εκτρεφόµενων ειδών, β) την αδειοδότηση χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων σε
δηµόσια δασική έκταση, γ) την αδειοδότηση χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων
εντός της ζώνης αιγιαλού – παραλίας και δ) την αδειοδότηση συνοδών έργων (προβλήτα)
εντός της θάλασσας, στη θέση «Κόκκινα», του ∆ήµου Κύµης – Αλιβερίου Νοµού Ευβοίας,
της εταιρείας «ΑΛΚΥΩΝΙ∆ΕΣ Ι.Κ.Ε.», η οποία θα βρίσκεται στο Τµήµα Περιβάλλοντος

και Υδροοικονοµίας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Λ. Χαϊνά 93 – Τ.Κ. 34100
ΧΑΛΚΙ∆Α, για παροχή στοιχείων και πληροφοριών.

1.- Έναρξης δηµοσιοποίησης : 19 / 10 / 2016. Λήξης : 19 / 11 / 2016.
2.- Έναρξη προθεσµίας για παροχή πληροφοριών, στοιχείων και παραλαβή των εγγράφων
απόψεων : 19 / 10 / 2016. Λήξης : 19 / 11 / 2016.
3.- Η παρούσα δηµοσιεύεται στον Τοπικό Τύπο:
-ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΒΟΙΑ

Λαµία: 19 / 10 / 2016
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ∆. ΙΩΑΝΝΗΣ

