
 

 

 

 
ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Πρακτικού ΙΙ 
 
 

Η Επηηξνπή Δηαγσλ ηζ κνύ γηα ηελ αλάζεζ ε  ηεο Εηδηθήο Πεξηβαιιν ληηθήο Μειέ ηεο «Σηελά 
Παξαθαιά κνπ  (GR2120007)» θαη Όξε  Παξακπζηάο (GR2120008)» πνπ ζ πγθξνηήζεθε κε 
ηελ ππ. αξ . 53194/3295/19-12-2011 Απόθαζ ε ηεο Δ/λζ εο Πεξ /ληνο & Χσξηθνύ 
Σρεδηαζ κνύ Ηπείξν π 
 
Αλαθνηλώλεη όηη: 
 

1. Οιν θιε ξώζ εθε, ππνγξάθεθε θαη αλαξηήζεθε ζ ηνλ πίλαθα αλαθνηλώζε σλ  ην Πξαθηηθό ΙΙ. 
2. Σύκθσλ α κε απηό γίλνληαη απνδεθηνί όι νη νη ππνςήθ ηνη 
3. Η πξν ζεζ κία γηα ηελ ππνβνιή  ηπρόλ ελζ ηάζ εσλ  απν ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, είλαη δέθα 

(10) εκεξν ιν γηαθέο εκέξεο αξρήο γελνκέλεο από ηελ επόκελε  ηεο παξνύζ εο. Λήμε ηεο 
εκεξνκελίαο ππνβνιή ο ησλ  ελζ ηάζ εσλ  είλαη ε  1ε Ινπλίνπ 2012, εκέξα Παξαζ θεπή. 

4. Οη ελζ ηάζ εηο απεπζύλνληαη ζ ηνλ πξόεδξν  ηεο Επηηξνπήο θαη θαηαηίζεληαη ζ ην πξσ ηόθνιι ν 
ηεο Δηεύζπλζ εο Πεξ /ληνο & Χσξ ηθνύ ζ ρεδηαζκνύ Ηπείξν π (5o ρικ . Ε.Ο. Ισαλ λίλσ λ - 
Κνδάλεο 45445 Ισάλ ληλα). Επί ησλ  ελζ ηάζ εσλ  απνθαζ ίδεη ε  Πξντζηακέλε  αξρή, κεηά από 
ζ ρεηηθή γλώκε ηεο αξκόδηαο Επηηξνπήο. 

5.  Αληίγξαθν ηνπ Πξαθηηθνύ ΙΙ ρνξε γείηαη ζ ηνπο ελδηαθεξόκελνπο απζεκεξόλ ζ ηα γξαθεία 
ηεο ππεξεζ ίαο ρσξ ίο αίηεζ ε ή κε θαμ αθνύ πξν εγεζεί αίηεζ ε .  
 

 
 
                                                                      Ο Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο 
 
 
                                                                           Γηάλλεο Παπαγηάλλεο 
                                                                        Πεξηβαιινλ ηνιό γνο κε Γ’β 
 

 

 
 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α  

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΗΠΕΙΡΟΤ- ΔΤΣ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ   

Γενική Διεύθσνζη τωρ/κής & Περιβ/κής πολιηικής 

Δ/νζη: Περ/νηος & Υωρικού ζτεδιαζμού Ηπείροσ 

Σμήμα: Περ/κού & Υωρ/κού τεδιαζμού 

 

Σατ. Δ/νζη: 5o τλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης 

Σατ. Κώδικας:  45445 

Πληροθορίες: Γιάννης  Παπαγιάννης  

Σηλέθωνο:  26510 - 90225,90224 

Fax: 26510 – 90227 

Ιζηοζελίδα: www. apdhp-dm.gov.gr 

E- mail: gpapagiannis@apdhp-dm.gov.gr 

     

                    

 

    

Ιωάννινα, 21 Μαίοσ 2012 

 

 

Αριθ. Πρωτ.: οικ.27752/1342 
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