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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ανακοινώνει και Προσκαλεί 
 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έχει διαβιβαστεί από το Τμήμα 
Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Ιονίου, της Αποκ. Δ.κσης Π., Δ.Ε/. & 
Ι., το αριθμ. πρωτ.184322/17-01-2018 έγγραφο, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και 
γνωμοδότηση φακέλου μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία 
και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, 
καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την /τις Δημοτική/ες Επιτροπές Διαβούλευσης 
και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/τους. 

  Είδος Φακέλου:  Διαδικασία Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο: « 
Υφιστάμενη Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) – ΒΙΟΚΑ Λιαπάδων στη θέση « 
Γέφυρα», Δ.Κ. Λιαπάδων, Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών του Δ. Κέρκυρας και παρακαλούμε 
για τις δικές σας ενέργειες, που ανήκει στην υποκατηγορία Α2, και δραστηριότητας 4ης 
ομάδας σύμφωνα με αύξοντα αριθμό 19, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ, 21Β΄), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Φορέας του έργου/δραστηριότητας: Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  
 Ημερομηνία έναρξης και λήξης της Δημόσιας Διαβούλευσης: 06-02-2018 έως 26-

03-2018. 
 Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων 

του ενδιαφερόμενου κοινού:  από  04-02-2018 έως 26-03-2018. 
 Αρμόδια για το έργο ή δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβ/κου & 

Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νησου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου.  

 Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών 
περιβαλλοντικών πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την 
εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων: Δ/νση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού  Π.Ι.Ν. 

 Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ¨ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ¨ .  
 Σύνδεσμος Ιστοσελίδας όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: pin.gov.gr. 

 
(Σημείωση για την εφημερίδα). 
 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης-πρόσκλησης στον τύπο, βαρύνουν 
τον παραπάνω φορέα υλοποίησης ή λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας (άρθρο 4 του 
Ν. 4014/2011 (σχετ. 1). Υπεύθυνος επικοινωνίας είναι ο κ. Αναστάσιος Κατσαρός τηλ. 
επικοινωνίας 2661046362. 

 
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π. Σ. 
 
                 ΧΡΗΣΤΟΣ   ΜΩΡΑΪΤΗΣ  
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