Clár Oibre d’Éisteacht ó
Bhéal
ABP-303108-18

Cás

Oibriú leanúnach de stáisiún cumhachta móinbhreoslaithe
chun athrú céimnithe a fheidhmiú go dóchán bithmhaise
eisiach agus oibreacha forbartha gaolmhara ag Stáisiún
Cumhachta Uíbh Fháilí Thiar atá ann ag Droichead na
Sionainne, agus láithreán dhiúscairt luatha atá ann ag Doire
Leathan, Co. Uíbh Fhailí.

Dáta

Dé Máirt 16 Aibreán 2019

Am Tosaithe

10.00am
Tullamore Court Hotel, Sráid O'Moore, Tulach Mhór, Co. Uíbh

Áit
Fhailí.

Clár Oibre
Uimhir

Topaic

1.

Ráiteas tosaigh an Chigire.

2.

Aighneacht ón mBord Soláthair an Leictreachais (an tIarratasóir),
ina mbeidh:

(a) Achoimre ghairid ar an bhforbairt bheartaithe (achoimre 10
nóiméad ar an dtogra)
(b) Freagra ar aighneachtaí/tuairimí Tríú Páirtí atá faighte ag an
mBord
Nóta:

Clár oibre ABP-303108-18

Iarrtar ar an iarratasóir díriú ar a fhreagraí maidir leis na
haighneachtaí/tuairimí san aighneacht a chuirfidh sé
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Uimhir

Topaic
isteach don éisteacht ó bhéal, agus glactar gur léadh an
t-iarratas agus na haighneachtaí a fuarthas go dtí seo.

3.

Aighneachtaí ó Chomhlachtaí Forordaithe/Údaráis Áitiúla ina
mbeidh tuairimí na nÚdarás go léir maidir leis an bhforbairt
bheartaithe.

4.

Aighneachtaí Tríú Páirtí.

Ní bheidh ann sna haighneachtaí seo ach freagraí ar fhreagra an
Iarratasóra ag an Éisteacht ó Bhéal do na haighneachtaí/tuairimí Tríú
Páirtí. Dearbhóidh an Cigire ord na n-aighneachtaí Tríú Páirtí ag an
Éisteacht ó Bhéal.
Beidh deis ag gach Tríú Páirtí ceisteanna a chur má tá ceisteanna fós
acu i ndiaidh dóibh a n-aighneachtaí a cur isteach.
5.

Aighneachtaí scoir.

Notes
•

Is fiú cóipeanna scríofa d’iarratais a chuirtear isteach ag an éisteacht a bheith ar
fáil do gach páirtí ag an éisteacht. Ba chóir duit trí chóip d’aon cáipéis scríofa a
thabhairt chuig an gCigire.

•

Ní féidir níos mó ná deich nóiméad a chaitheamh ar na ráitis achoimrí agus ní
féidir ceisteanna nua a phlé ann.

•

Le bhur dtoil, déan teagmháil linn faoin 8 Aibreán nó a luaithe agus is féidir má
tá riachtanais so-rochtaineachta agatsa nó ag duine ar bith i do ghrúpa ionas
gur féidir linn cabhrú leat freastal ar an éisteacht ó bhéal seo. Tóg faoi deara le
do thoil nach féidir cloí le hiarratais i gcónaí maidir le hócáid áirithe a dhéantar i
ndiaidh an spriocdháta mar gheall ar thréimhse ghearr ama chun an t-iarratas a
shocrú.
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