
 

 

 

ENGLISH  

GPP Korça sh.p.k, proposes to construct and operate a Combined Cycle

Plant CCCPP KORCA 500 MWe/ 80 MWt/ 5 MWt in the territories of

front of the Water Treatment Plant of the City of Korça

GPP Korça has contracted ABKONS sh.pk. for the implementation of the Environmental 

Impact Assessment, as a licensed company for expertise activities related to environmental 

impact. 

For this purpose hereby, we are informing that a public hearing will be held in Korca, in 

order to make public the results of the environmental assessment and to discuss and collect 

comments and suggestions from the participants. 

The Public Hearing will be held on 

of “Grand Hotel Korça”. 

 

 

ALBANIAN  

Shoqëria “GPP Korça” sh.p.k, propozon ndërtimin dhe operimin e një termocentrali me gaz 

me cikël të kombinuar kogjenerimi CCCPP KORCA 500 MW/ 80 MW/ 6 MW në

pranë qytetit të Korçës, saktësisht përballë Impiantit të Trajtimit të Ujërave të Qytetit të 

Korçës.  

GPP Korça ka kontraktuar kompaninë ABKONS sh.p.k. për realizimin e Vlerësimit të 

Ndikimit në Mjedis, si shoqëri e lincensuar për veprimtaritë e 

në mjedis.  

Për këtë qëllim, Ju njoftojmë se në Korçë do të mbahet një Dëgjes Publike për të bërë publike 

rezultatet e vlerësimit mjedisor dhe për të diskutuar dhe mbledhur komentet dhe sugjerimet 

nga pjesëmarrësit. 

Dëgjesa Publike do të mbahet në datën 

“Grand Hotel Korça” 

 

Lagjia Nr. 1, Pogradec, Shqipëri

proposes to construct and operate a Combined Cycle Cogeneration Power 

Plant CCCPP KORCA 500 MWe/ 80 MWt/ 5 MWt in the territories of Korça city

front of the Water Treatment Plant of the City of Korça.  

GPP Korça has contracted ABKONS sh.pk. for the implementation of the Environmental 

Impact Assessment, as a licensed company for expertise activities related to environmental 

For this purpose hereby, we are informing that a public hearing will be held in Korca, in 

order to make public the results of the environmental assessment and to discuss and collect 

comments and suggestions from the participants.  

e held on 26 October 2018 at 12:00 o’clock, in the meeting room 

Shoqëria “GPP Korça” sh.p.k, propozon ndërtimin dhe operimin e një termocentrali me gaz 

me cikël të kombinuar kogjenerimi CCCPP KORCA 500 MW/ 80 MW/ 6 MW në

pranë qytetit të Korçës, saktësisht përballë Impiantit të Trajtimit të Ujërave të Qytetit të 

GPP Korça ka kontraktuar kompaninë ABKONS sh.p.k. për realizimin e Vlerësimit të 

Ndikimit në Mjedis, si shoqëri e lincensuar për veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin 

Për këtë qëllim, Ju njoftojmë se në Korçë do të mbahet një Dëgjes Publike për të bërë publike 

rezultatet e vlerësimit mjedisor dhe për të diskutuar dhe mbledhur komentet dhe sugjerimet 

ublike do të mbahet në datën 26 Tetor 2018 në orën 12:00 ne sallën e takimeve tek 

 

GPP Korça sh.p.k 

Lagjia Nr. 1, Pogradec, Shqipëri 

Cogeneration Power 

Korça city, exactly in 

GPP Korça has contracted ABKONS sh.pk. for the implementation of the Environmental 

Impact Assessment, as a licensed company for expertise activities related to environmental 

For this purpose hereby, we are informing that a public hearing will be held in Korca, in 

order to make public the results of the environmental assessment and to discuss and collect 

o’clock, in the meeting room 

Shoqëria “GPP Korça” sh.p.k, propozon ndërtimin dhe operimin e një termocentrali me gaz 

me cikël të kombinuar kogjenerimi CCCPP KORCA 500 MW/ 80 MW/ 6 MW në zonën 

pranë qytetit të Korçës, saktësisht përballë Impiantit të Trajtimit të Ujërave të Qytetit të 

GPP Korça ka kontraktuar kompaninë ABKONS sh.p.k. për realizimin e Vlerësimit të 

ekspertizës lidhur me ndikimin 

Për këtë qëllim, Ju njoftojmë se në Korçë do të mbahet një Dëgjes Publike për të bërë publike 

rezultatet e vlerësimit mjedisor dhe për të diskutuar dhe mbledhur komentet dhe sugjerimet 

ne sallën e takimeve tek 


