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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε εφαρμογή των διατάξεων των α) ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’/2014), β) Ν.4014/2011 (ΦΕΚ
209/Α/2014) γ) το H.Π. 37111/2021 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) και δ) Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/07.05.2020)
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, γνωστοποιούμε στους αρμόδιους δημόσιους φορείς, υπηρεσίες
και πολίτες ότι έχει κατατεθεί στην υπηρεσία μας και τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, το με αρ. πρ.:
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/122687/8003/04-01-2021 διαβιβαστικό έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας (ΥΠΕΝ) - Γ.Δ. Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) Τμ Α΄ που αφορά:
1. Το έργο: «Διαβίβαση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το
μηχανολογικό εκσυγχρονισμό (αύξηση δυναμικότητας παραγωγής γαλακτοκομικών
προϊόντων, μονάδα παραγωγής βιοαερίου και προσθήκη μονάδας ηλεκτροπαραγωγής)
στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας επεξεργασίας γάλακτος προς παραγωγή
γαλακτοκομικών προϊόντων και παγωτών της εταιρείας ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. που βρίσκεται στο
3ο χλμ. Σερρών – Δράμας στην περιοχή Επταμύλων του Δήμου Σερρών στην
Περιφερειακή Ενότητα Σερρών».
2. Ανήκει στην : υποκατηγορία Α1 - Ομάδα 4η:Συστήματα περιβαλλοντικών Υποδομών, με
Α/Α 11: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων προς παραγωγή
βιοαερίου (εργασία R3) α) Παραγωγή βιοαερίου.
3. Φορέας υλοποίησης του έργου: ΚΡΙ ΚΡΙ A.E.
4. Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας
τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την 08/ 01/ 2021 έως 18/ 02/ 2021.
5. Αρμόδια υπηρεσία το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Γ.Δ. Περιβαλλοντικής
Πολιτικής, Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ), Τμ. Α΄ (Τηλ. 210-6417809, κα. Ε.
Μητσάκη).
6. Αρμόδια Υπηρεσία για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων είναι το Τμήμα
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Σερρών (τηλ. 2321350423) κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες ή μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=elgr&page=491
7. Το παρόν δημοσιεύεται στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ» των Σερρών την 8 Ιανουαρίου
2021.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρόσκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον φορέα
υλοποίησης του έργου, βάσει της ΚΥΑ αριθ. Οικ.:1649/4/2014 (ΦΕΚ 45 τ.Β’), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.
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