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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6o/13-07-2017 

Στα  Ιωάννινα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις δεκατρείς (13) Ιουλίου του 
έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος 
Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτή  συγκροτήθηκε µε την 
µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου, η οποία 
συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του 
Π.Σ. Ηπείρου και την µε αριθµ. 2/12/5-3-2017(Α∆Α:ΨΗΡΣ7Λ9-ΒΚΠ) απόφαση του Π.Σ. 
Ηπείρου περί εκλογής µελών για το δεύτερο ήµισυ της θητείας της Επιτροπής, ήτοι από 
06/03/2017 έως 31/08/2019, αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, 
Περιφερειακούς Συµβούλους: 

 

 Τακτικά µέλη: Αναπληρωµατικά µέλη: 

1. Γοργόλης Βασίλειος Λάµπρου Αλκιβιάδης 

2. Βαρέλης ∆ηµήτριος Μπάγιας Μιχαήλ 

3. Μπούµπα Βασιλική Γιολδάσης Βασίλειος του Βησαρ. 

4. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) Κάτσιος Νικόλαος 

5. Βασιλάκης Περικλής Σιαράβας Κωνσταντίνος 

6. Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα) Παπαχρήστου Βασίλειος 

7. Λάζος Ιωάννης Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

8. Ντέτσικας Κων/νος Καττής Νικόλαος 

9. Πάικας Σπυρίδων Κωνής ∆ηµήτριος 

10. Πάντος Παναγιώτης Ταπραντζή – Κοίλια Πολυξένη ( Τζένη) 

11. Μπασιούκας Κων/νος Γκεσούλης Ηλίας 

12. Ζάκας Γεώργιος Ζάψας Γεώργιος 

13. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) Χαµπίµπης ∆ηµήτριος 

14. Ζιώβας Βασίλειος Τσουµάνη Όλγα ( Όλυ) 
 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την υπ’ αρ. πρωτ. 
67350 / 2630 /10-07-2017 πρόσκληση της Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν οι: 

Α. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνη Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών, Πρόεδρος της Επιτροπής. 

Β.  Πάντος Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ.  Τα µέλη: 
1. Γοργόλης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος 
2. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος 
3. Μπούµπα Βασιλική, Περιφερειακός Σύµβουλος 
4. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος), Περιφερειακός Σύµβουλος 
5. Βασιλάκης Περικλής, Περιφερειακός Σύµβουλος 
6. Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα), Περιφερειακός Σύµβουλος 
7. Λάζος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 
8. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος 
9. ΠάικαςΣπυρίδων, Περιφερειακός Σύµβουλος 
10. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος 
11.  Ζιώβας Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος 
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Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Γραµµατείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής , Βασιλική 
Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα Ε. Φουτάκη, όπως ορίστηκαν µε την αριθµ.οικ.113017/9692/23-10-2014 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για τα παρακάτω θέµατα  ηµερήσιας 
διάταξης: 

Επικύρωση αποφάσεων 5ου Πρακτικού του έτους 2017 της Συνεδρίασης της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου. 
 

1) Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και 

της Ιεράς Μητρόπολης ∆ρυινουπόλεως, Πωγωνιανής & Κονίτσης για την υλοποίηση του 

έργου: «Κατασκευή χαγιατιού Ι.Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου Αγίας Παρασκευής Κονίτσας» 

προϋπολογισµού 23.000,00 € (µε ΦΠΑ) και ορισµό ενός (1) εκπροσώπου από την 

Περιφέρεια Ηπείρου µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

2) Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και 

της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Ιερού 

Ναού Αγίου ∆ηµητρίου Γορίτσας» προϋπολογισµού 92.552,00 € (µε ΦΠΑ) και ορισµό ενός 

(1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης. 

3) Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και 

της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση ζηµιών 

στο καµπαναριό Παµµεγίστων Ταξιαρχών Λάϊστας Ζαγορίου» προϋπολογισµού 15.500,00 € 

(µε ΦΠΑ) και ορισµό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου µε τον αναπληρωτή 

του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

4) Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας και της 

ιεράς Μητρόπολης Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «Σωστικές εργασίες των 

τοιχογραφιών στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου Κοµµένου Αρτας (παροχή υπηρεσιών)» 

προϋπολογισµού 10.000,00 € (µε ΦΠΑ) και ορισµό ενός (1) εκπροσώπου από την 

Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης. 

5) Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου, και του ∆ήµου Σουλίου για την υλοποίηση του έργου: «Γεωλογική αναγνώριση δύο 

γεωλογικών γεωτρήσεων στο Τ.∆. Καλλιθέας του ∆ήµου Σουλίου» προϋπολογισµού 

30.000,00 € (µε ΦΠΑ) και ορισµό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου µε 

τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

6) Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου/ Π.Ε. Άρτας, του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού/Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Άρτας και της ιεράς Μητρόπολης Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «προκαταρκτικές 

εργασίες ανάδειξης και µικροεργασίες αρχαιολογικού χώρου Ιµαρέτ» προϋπολογισµού 
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25.000,00 € (µε ΦΠΑ) και ορισµό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. 

Άρτας µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

7) Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου και του ∆ήµου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια σωλήνων 

ύδρευσης πολυαιθυλενίου για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών µονάδων Λαγκάδας 

Κόνιτσας» προϋπολογισµού 17.238,48 € (µε ΦΠΑ) και ορισµό δύο (2) εκπροσώπων από την 

Περιφέρεια Ηπείρου µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

8) Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου και του ∆ήµου Μετσόβου για την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια υδραυλικών 

υλικών και σωλήνων πολυαιθυλενίου PE για την αντικατάσταση εξωτερικού και τµηµάτων 

εσωτερικού δικτύου ύδρευσης δήµου Μετσόβου» προϋπολογισµού 22.320,00 € (µε ΦΠΑ) 

και ορισµό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου µε τους αναπληρωτές τους 

για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

9) Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Μπόϊδα Μαυρής για την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια υλικών 

µέσης τάσης και οµαλών εκκινητών για την αποκατάσταση του κεντρικού αντλιοστασίου του 

ΤΟΕΒ Μπόϊδα Μαυρής» προϋπολογισµού 19.344,00 € (µε ΦΠΑ) και ορισµό δύο (2) 

εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης. 

10) Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων 

(Μ.Π.Εεπί του περιεχοµένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) και 

έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορία Α2,  οµάδα10η 

,α/α 1): «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 0,491 MW , στο ρέµα «Σαλτσίρεµα», στην Τ.Κ. 

Αγνάντων, του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, Π.Ε. Άρτας». Φορέας πραγµατοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «Υ∆ΡΟΒΑΡΥΤΙΚΗ  

Ο.Ε.(εισήγηση ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η.). 

11) Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) 

επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 7η): «Τροποποίηση ΑΕΠΟ για την 

ανέγερση και λειτουργία πτηνοτροφικής µονάδας, δυναµικότητας 38.000 πτηνών πάχυνσης 

(αύξηση της δυναµικότητας από 10.590 πτηνά πάχυνσης σε 38.000 πτηνά , ήτοι 152 Ι.Ζ.), η 

οποία λειτουργεί στο αγροτεµάχιο αρ. 461 , διανοµής αγροκτήµατος Κάτω Λαψίστας του ∆. 

Ζίτσας , Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της 

δραστηριότητας είναι ο κ.Νικόλαος Παπανικολάου».(εισήγηση ∆/νση Περιβάλλοντος & 

Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η.). 

12) Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δηµόσιας διαβούλευσης 

επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 12η, α/α 3 ): «Αναβάθµιση – 

εκσυγχρονισµός του κέντρου εκποµπής, στη θέση µε κωδική ονοµασία «∆ΕΛΒΙΝΑΚΙ», και 

κωδικό αριθµό θέσης “3006040”, του ∆. Πωγωνίου , Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας 

πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: 

«DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.».(εισήγηση ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασµού Π.Η.). 

13) Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δηµόσιας διαβούλευσης 

επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α1): «Αναβάθµιση  και λειτουργία του 

Υφιστάµενου Κέντρου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκποµπής, στη θέση «ΛΙΓΓΙΑ∆ΕΣ» , του 
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∆ήµου Ιωαννιτών , Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή 

της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» (εισήγηση 

∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η.). 

14) Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δηµόσιας διαβούλευσης 

επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 12η, α/α 3 ): «Αναβάθµιση – 

εκσυγχρονισµός του κέντρου εκποµπής, στη θέση µε κωδική ονοµασία «ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», και κωδικό αριθµό θέσης “3006039”, του ∆. ∆ωδώνης , Π.Ε. 

Ιωαννίνων».Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας η 

εταιρεία: «DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.».(εισήγηση ∆/νση Περιβάλλοντος & 

Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η.). 

15) Γνωµοδότηση επί  του περιεχοµένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ (υποκατηγορία Α2 ) του έργου: « 

Υφιστάµενη µονάδα εκτροφής θαλάσσιων µεσογειακών ιχθύων, στη θέση «Σκαφιδάκι», 

Όρµου Πωγωνίτσας, Αµβρακικού κόλπου, ∆ήµου Πρέβεζας, Π. Ε. Πρέβεζας».Φορέας 

πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: 

«ΠΡΟΤΥΠΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Α.Ε.».(εισήγηση ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η.). 

16) Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δηµόσιας διαβούλευσης 

επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 7η) :«Λειτουργία πτηνοτροφικής 

µονάδας, δυναµικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης , εγκατεστηµένη και λειτουργούσα στην 

Τ.Κ. Αµπελιάς του ∆ήµου Ιωαννιτών».Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή 

της δραστηριότητας είναι ο Σπυρίδωνας Μπούκας.(εισήγηση ∆/νση Περιβάλλοντος & 

Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η.). 

17) Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη διαδικασίας 

διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορία Α2,  οµάδα 1η ): « Συντήρηση- 

βελτίωση οδού Μεσόπυργος-Αυλάκι- όρια Νοµού Αιτωλοακαρνανίας.».Φορέας 

πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι είναι η Περιφέρεια 

Ηπείρου, ∆/νση Τεχνικών Έργων – Π.Ε. Άρτας.(εισήγηση ∆/νση Περιβάλλοντος & 

Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η.). 

18) Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου τροποποίησης επί της Μ.Π.Ε. του έργου 

(υποκατηγορία Α2,  οµάδα 7η, α/α 1 ): «Λειτουργία πτηνοτροφικής µονάδας ωοτόκων 

ορνίθων, δυναµικότητας 14.250 ορνίθων (ήτοι πατρογονικά 95 ΙΖ). Η οποία είναι 

εγκατεστηµένη στη θέση «Κούφαλος»,της Τ.Κ. ∆ιχοµοιρίου, του ∆. Καραϊσκάκη του ∆. 

Καραϊσκάκη / Π.Ε. Αρτας .Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της 

δραστηριότητας είναι η εταιρεία ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΣΙΩΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Ο.Ε..(εισήγηση ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η.). 

 

Σηµειώνεται ότι µετά από πρόταση της Προέδρου της Επιτροπής συζητήθηκαν και τα ακόλουθα 
θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 
 

1) Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού/ Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων & 

Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και ∆υτικής Μακεδονίας,, και του ∆ήµου Ζαγορίου 

για την υλοποίηση του έργου: «Αποπεράτωση Λαογραφικού Μουσείου Ελαφότοπου.» 
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προϋπολογισµού 39.000,00 € (µε ΦΠΑ) και ορισµό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια 

Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

2) .Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Κερασώνα για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια σωλήνων PE 

Φ180/16 atm  άρδευσης για την αντικατάσταση τμήματος αγωγού μεταφοράς – 

διανομής του ΤΟΕΒ Κερασώνα.» προϋπολογισµού13.640,00 € € (µε ΦΠΑ) και ορισµό δύο 

(2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης. 

3) Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων για 

την υλοποίηση του έργου: «Ολοκλήρωση ανασκαφικών εργασιών στη θέση των ΣΕΑ 

Επισκοπικού» προϋπολογισµού 50.000,00 € (µε ΦΠΑ) και ορισµό δύο (2) εκπροσώπων από 

την Περιφέρεια Ηπείρου µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

4) Έγκριση τροποποίησης της από 15-04-2014 Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της 

Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού και της Ιεράς 

Μητρόπολης Νικοπόλεως & Πρεβέζης για την υλοποίηση του έργου: «Ανακατασκευή κελιών 

Ιεράς Μονής Αβάσσου» συνολικής δαπάνης 89.225,31 € (µε ΦΠΑ) ως προς τη χρονική 

διάρκεια ισχύος της και παρατείνεται ως 31-12-2018 

5)  

 

Κατά την  έναρξη της συνεδρίασης και  σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση και 
επικυρώθηκε το πρακτικό και οι αποφάσεις της  προηγούµενης, από 13-06-2017 συνεδρίασης της 
Επιτροπής. 

 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
1. Πάντος Παναγιώτης 
2. Γοργόλης Βασίλειος 
3. Βαρέλης ∆ηµήτριος 
4. Μπούµπα Βασιλική 
5. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 
6. Βασιλάκης Περικλής 
7. Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα) 
8. Λάζος Ιωάννης 
9. Ντέτσικας Κων/νος 
10. Πάικας Σπυρίδων 
11. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
12. Ζιώβας Βασίλειος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 6/13-07-2017 Πρακτικό Συνεδριάσεως 
 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) 
απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 
3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και την µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 
(Α∆Α:ΨΗΡΣ7Λ9-ΒΚΠ) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου περί εκλογής µελών για το δεύτερο ήµισυ της 
θητείας της Επιτροπής, ήτοι από 06/03/2017 έως 31/08/2019, η οποία συνήλθε σε δηµόσια 
συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις δεκατρείς (13) 
Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. 67350/2630 
/10-07-2017 Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνη Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Πάντος Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ.  Τα µέλη: Γοργόλης Βασίλειος, Βαρέλης ∆ηµήτριος, Μπούµπα Βασιλική, Παπαδηµητρίου 
Κωνσταντίνος (Ντίνος), Βασιλάκης Περικλής, Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα), Λάζος Ιωάννης,  
Ντέτσικας Κων/νος, Πάικας Σπυρίδων, Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) και Ζιώβας 
Βασίλειος Περιφερειακοί Σύµβουλοι 

Παρόντες ήταν οι Γραµµατείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής , Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα 
Ε. Φουτάκη, όπως ορίστηκαν µε την αριθµ. οικ.113017/9692/23-10-2014 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, ευρισκόµενη σε απαρτία, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 1ο 

 
Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και της 

Ιεράς Μητρόπολης ∆ρυινουπόλεως ,Πωγωνιανής & Κονίτσης για την υλοποίηση του έργου: 

«Κατασκευή χαγιατιού Ι.Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου Αγίας Παρασκευής Κονίτσας» 

προϋπολογισµού 23.000,00 € (µε ΦΠΑ) και ορισµό ενός (1) εκπροσώπου από την 

Περιφέρεια Ηπείρου µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) όπως 
τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
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Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) και 
ισχύει. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Τη µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε µε την απ’ αριθµ. 11/47/29-10-
2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, ως 
προς την εκχώρηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης 
επιπλέον αρµοδιοτήτων. 

5. Τη µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί εκλογής 
µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το δεύτερο ήµισυ της θητείας της, ήτοι από 06/03/2017 έως31/08/2019.  

6. Τη µε αριθµ.πρωτ οικ.64866/2773/05-07-2017 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθµ. 60835/2670/06-06-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης 
διάθεσης πίστωσης και ορισµό αποφαινοµένων οργάνων. 

8. Την απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων µε την οποία εγκρίνεται η µελέτη  
9. Την αριθµ. 64866/2773/5-7-2017 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 

Π.Η.  
10. Τις απόψεις της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», όπως τις εξέφρασε ο κ. Πάικας: 

«Θα έπρεπε να γίνει ιεράρχηση αυτών των έργων». 
11. Τις απόψεις της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», όπως τις εξέφρασε ο κ. 

Χατζηεφραιµίδης: «Να αρχίσει να γίνεται προγραµµατισµός και ιεράρχηση σ’ όλα αυτά τα έργα». 
12. Τις απόψεις της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» , όπως τις εξέφρασε ο κ. Ζιώβας: «Τα 

έργα αυτά θα έπρεπε να χρηµατοδοτούνται από κονδύλια του Υπουργείου Πολιτισµού». 
13.  Ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 6/89/13-07-2017) 

 

Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και της 

Ιεράς Μητρόπολης ∆ρυινουπόλεως, Πωγωνιανής & Κονίτσης για την υλοποίηση του έργου: 

«Κατασκευή χαγιατιού Ι.Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου Αγίας Παρασκευής Κονίτσας» 

προϋπολογισµού 23.000,00 € (µε ΦΠΑ). 

Ορίζει εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης την κ. 
Κατερίνα Καραγιώτη., ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων …Π.Η. µε 
αναπληρώτρια της την κα Αγνή Κεροµύτη Τ.Ε. Μηχανολόγο Μηχανικό, υπάλληλο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Η. 
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� ΛΕΥΚΟ ψήφισε η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
1. Πάντος Παναγιώτης 
2. Γοργόλης Βασίλειος 
3. Βαρέλης ∆ηµήτριος 
4. Μπούµπα Βασιλική 
5. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 
6. Βασιλάκης Περικλής 
7. Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα) 
8. Λάζος Ιωάννης 
9. Ντέτσικας Κων/νος 
10. Πάικας Σπυρίδων 
11. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
12. Ζιώβας Βασίλειος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 6/13-07-2017 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) 
απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 
3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και την µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 
(Α∆Α:ΨΗΡΣ7Λ9-ΒΚΠ) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου περί εκλογής µελών για το δεύτερο ήµισυ της 
θητείας της Επιτροπής, ήτοι από 06/03/2017 έως 31/08/2019, η οποία συνήλθε σε δηµόσια 
συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις δεκατρείς (13) 
Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. 67350/2630 
/10-07-2017 Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνη Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Πάντος Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ.  Τα µέλη: Γοργόλης Βασίλειος, Βαρέλης ∆ηµήτριος, Μπούµπα Βασιλική, Παπαδηµητρίου 
Κωνσταντίνος (Ντίνος), Βασιλάκης Περικλής, Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα), Λάζος Ιωάννης,  
Ντέτσικας Κων/νος, Πάικας Σπυρίδων, Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) και Ζιώβας 
Βασίλειος Περιφερειακοί Σύµβουλοι 

Παρόντες ήταν οι Γραµµατείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής , Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα 
Ε. Φουτάκη, όπως ορίστηκαν µε την αριθµ. οικ.113017/9692/23-10-2014 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, ευρισκόµενη σε απαρτία, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 2ο 

 
Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και της 

Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού 

Αγίου ∆ηµητρίου Γορίτσας» προϋπολογισµού 92.552,00 € (µε ΦΠΑ) και ορισµό ενός (1) 

εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης. 

 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) όπως 
τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
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Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) και 
ισχύει. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Τη µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε µε την απ’ αριθµ. 11/47/29-10-
2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, ως 
προς την εκχώρηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης 
επιπλέον αρµοδιοτήτων. 

5. Τη µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί εκλογής 
µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το δεύτερο ήµισυ της θητείας της, ήτοι από 06/03/2017 έως31/08/2019.  

6. Τη µε αριθµ.πρωτ οικ. 64861/2772/05-07-2017 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθµ. 8129/476/28-01-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης 
διάθεσης πίστωσης και ορισµό αποφαινοµένων οργάνων. 

8. Τηναριθµ. 272/02-02-2010 απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων µε την οποία 
εγκρίνεται η µελέτη  

9. Την αριθµ. 64861/2772/5-7-2017 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 
Π.Η.  

10. Τις απόψεις της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», όπως τις εξέφρασε ο κ. Πάικας: 
«Θα έπρεπε να γίνει ιεράρχηση αυτών των έργων». 

11. Τις απόψεις της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», όπως τις εξέφρασε ο κ. 
Χατζηεφραιµίδης: «Να αρχίσει να γίνεται προγραµµατισµός και ιεράρχηση σ’ όλα αυτά τα έργα». 

12. Τις απόψεις της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» , όπως τις εξέφρασε ο κ. Ζιώβας: «Τα 
έργα αυτά θα έπρεπε να χρηµατοδοτούνται από κονδύλια του Υπουργείου Πολιτισµού». 

13.  Ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 6/90/13-07-2017) 

 

Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και της 

Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου 

∆ηµητρίου Γορίτσας» προϋπολογισµού 92.552,00 € (µε ΦΠΑ). 

Ορίζει εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Ηπείρου/ για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης την κ. 
Λαµπρινή Βάββα Αρχιτέκτων. Μηχανικό, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. µε 
αναπληρωτή του την κ. Αµαλία ∆όνου Αρχιτέκτων. Μηχανικό, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Η. 
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� ΛΕΥΚΟ ψήφισε η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
1. Πάντος Παναγιώτης 
2. Γοργόλης Βασίλειος 
3. Βαρέλης ∆ηµήτριος 
4. Μπούµπα Βασιλική 
5. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 
6. Βασιλάκης Περικλής 
7. Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα) 
8. Λάζος Ιωάννης 
9. Ντέτσικας Κων/νος 
10. Πάικας Σπυρίδων 
11. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
12. Ζιώβας Βασίλειος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 6/13-07-2017 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) 
απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 
3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και την µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 
(Α∆Α:ΨΗΡΣ7Λ9-ΒΚΠ) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου περί εκλογής µελών για το δεύτερο ήµισυ της 
θητείας της Επιτροπής, ήτοι από 06/03/2017 έως 31/08/2019, η οποία συνήλθε σε δηµόσια 
συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις δεκατρείς (13) 
Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. 67350/2630 
/10-07-2017 Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνη Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Πάντος Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ.  Τα µέλη: Γοργόλης Βασίλειος, Βαρέλης ∆ηµήτριος, Μπούµπα Βασιλική, Παπαδηµητρίου 
Κωνσταντίνος (Ντίνος), Βασιλάκης Περικλής, Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα), Λάζος Ιωάννης,  
Ντέτσικας Κων/νος, Πάικας Σπυρίδων, Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) και Ζιώβας 
Βασίλειος Περιφερειακοί Σύµβουλοι 

Παρόντες ήταν οι Γραµµατείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής , Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα 
Ε. Φουτάκη, όπως ορίστηκαν µε την αριθµ. οικ.113017/9692/23-10-2014 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, ευρισκόµενη σε απαρτία, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 3ο 

 
Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και της 

Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση ζηµιών στο 

καµπαναριό Παµµεγίστων Ταξιαρχών Λάϊστας Ζαγορίου» προϋπολογισµού 15.500,00 € (µε 

ΦΠΑ) και ορισµό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου µε τον αναπληρωτή του 

για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) όπως 
τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
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Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) και 
ισχύει. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Τη µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε µε την απ’ αριθµ. 11/47/29-10-
2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, ως 
προς την εκχώρηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης 
επιπλέον αρµοδιοτήτων. 

5. Τη µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί εκλογής 
µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το δεύτερο ήµισυ της θητείας της, ήτοι από 06/03/2017 έως31/08/2019.  

6. Την αριθµ. 63520/2723/04-07-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης 
διάθεσης πίστωσης και ορισµό αποφαινοµένων οργάνων. 

7. Την αριθµ. 67336/2882/10-07-2017 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 
Π.Η.  

8. Τις απόψεις της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», όπως τις εξέφρασε ο κ. Πάικας: 
«Θα έπρεπε να γίνει ιεράρχηση αυτών των έργων». 

9. Τις απόψεις της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», όπως τις εξέφρασε ο κ. 
Χατζηεφραιµίδης: «Να αρχίσει να γίνεται προγραµµατισµός και ιεράρχηση σ’ όλα αυτά τα έργα». 

10. Τις απόψεις της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» , όπως τις εξέφρασε ο κ. Ζιώβας: «Τα 
έργα αυτά θα έπρεπε να χρηµατοδοτούνται από κονδύλια του Υπουργείου Πολιτισµού». 

11.  Ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 6/91/13-07-2017) 

 

Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και της 

Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση ζηµιών στο 

καµπαναριό Παµµεγίστων Ταξιαρχών Λάϊστας Ζαγορίου» προϋπολογισµού 15.500,00 € (µε ΦΠΑ). 

Ορίζει εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης την κ. 
Βαρβάρα Ζιάκκα Αρχιτέκτων Μηχανικό,, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. µε 
αναπληρώτριά της την  κ. Χριστίνα ∆ηµητρίου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Η. 
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� ΛΕΥΚΟ ψήφισε η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
1. Πάντος Παναγιώτης 
2. Γοργόλης Βασίλειος 
3. Βαρέλης ∆ηµήτριος 
4. Μπούµπα Βασιλική 
5. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 
6. Βασιλάκης Περικλής 
7. Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα) 
8. Λάζος Ιωάννης 
9. Ντέτσικας Κων/νος 
10. Πάικας Σπυρίδων 
11. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
12. Ζιώβας Βασίλειος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 6/13-07-2017 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) 
απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 
3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και την µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 
(Α∆Α:ΨΗΡΣ7Λ9-ΒΚΠ) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου περί εκλογής µελών για το δεύτερο ήµισυ της 
θητείας της Επιτροπής, ήτοι από 06/03/2017 έως 31/08/2019, η οποία συνήλθε σε δηµόσια 
συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις δεκατρείς (13) 
Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. 67350/2630 
/10-07-2017 Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνη Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Πάντος Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ.  Τα µέλη: Γοργόλης Βασίλειος, Βαρέλης ∆ηµήτριος, Μπούµπα Βασιλική, Παπαδηµητρίου 
Κωνσταντίνος (Ντίνος), Βασιλάκης Περικλής, Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα), Λάζος Ιωάννης,  
Ντέτσικας Κων/νος, Πάικας Σπυρίδων, Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) και Ζιώβας 
Βασίλειος Περιφερειακοί Σύµβουλοι 

Παρόντες ήταν οι Γραµµατείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής , Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα 
Ε. Φουτάκη, όπως ορίστηκαν µε την αριθµ. οικ.113017/9692/23-10-2014 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, ευρισκόµενη σε απαρτία, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 4ο 

 
Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας και της 

ιεράς Μητρόπολης Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «Σωστικές εργασίες των 

τοιχογραφιών στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου Κοµµένου Αρτας (παροχή υπηρεσιών)» 

προϋπολογισµού 10.000,00 € (µε ΦΠΑ) και ορισµό ενός (1) εκπροσώπου από την 

Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης. 

 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) όπως 
τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
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Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) και 
ισχύει. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Τη µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε µε την απ’ αριθµ. 11/47/29-10-
2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, ως 
προς την εκχώρηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης 
επιπλέον αρµοδιοτήτων. 

5. Τη µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί εκλογής 
µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το δεύτερο ήµισυ της θητείας της, ήτοι από 06/03/2017 έως31/08/2019.  

6. Τη µε αριθµ.πρωτ οικ.66636/2848/07-07-2017 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθµ. 65857/2826/06-07-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης 
διάθεσης πίστωσης και ορισµό αποφαινοµένων οργάνων. 

8. Την απόφαση έγκρισης εκτέλεσης των σωστικών εργασιών των τοιχογραφιών του Ι.Ν. 
Κοιµήσεως Θεοτόκου Κοµµένου Αρτας, από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας 

9. Την αριθµ. 66636/2848/07-07-2017 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 
Π.Η.  

10. Τις απόψεις της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», όπως τις εξέφρασε ο κ. Πάικας: 
«Θα έπρεπε να γίνει ιεράρχηση αυτών των έργων». 

11. Τις απόψεις της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», όπως τις εξέφρασε ο κ. 
Χατζηεφραιµίδης: «Να αρχίσει να γίνεται προγραµµατισµός και ιεράρχηση σ’ όλα αυτά τα έργα». 

12. Τις απόψεις της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» , όπως τις εξέφρασε ο κ. Ζιώβας: «Τα 
έργα αυτά θα έπρεπε να χρηµατοδοτούνται από κονδύλια του Υπουργείου Πολιτισµού». 

13.  Ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 6/92/13-07-2017) 

 

Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας και της ιεράς 

Μητρόπολης Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «Σωστικές εργασίες των τοιχογραφιών στον 

Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου Κοµµένου Άρτας (παροχή υπηρεσιών)» προϋπολογισµού 

10.000,00 € (µε ΦΠΑ). 

Ορίζει εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης την κ. 
Μαρία Τσέτσου Π.Ε. Πολιτικό  Μηχανικό,, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. µε 
αναπληρώτριά της την  κ. Ζιάκκα Βαρβάρα Αρχιτέκτων Μηχανικό, υπάλληλο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Η. 
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� ΛΕΥΚΟ ψήφισε η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
1. Πάντος Παναγιώτης 
2. Γοργόλης Βασίλειος 
3. Βαρέλης ∆ηµήτριος 
4. Μπούµπα Βασιλική 
5. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 
6. Βασιλάκης Περικλής 
7. Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα) 
8. Λάζος Ιωάννης 
9. Ντέτσικας Κων/νος 
10. Πάικας Σπυρίδων 
11. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
12. Ζιώβας Βασίλειος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 6/13-07-2017 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) 
απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 
3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και την µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 
(Α∆Α:ΨΗΡΣ7Λ9-ΒΚΠ) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου περί εκλογής µελών για το δεύτερο ήµισυ της 
θητείας της Επιτροπής, ήτοι από 06/03/2017 έως 31/08/2019, η οποία συνήλθε σε δηµόσια 
συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις δεκατρείς (13) 
Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. 67350/2630 
/10-07-2017 Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνη Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Πάντος Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ.  Τα µέλη: Γοργόλης Βασίλειος, Βαρέλης ∆ηµήτριος, Μπούµπα Βασιλική, Παπαδηµητρίου 
Κωνσταντίνος (Ντίνος), Βασιλάκης Περικλής, Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα), Λάζος Ιωάννης,  
Ντέτσικας Κων/νος, Πάικας Σπυρίδων, Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) και Ζιώβας 
Βασίλειος Περιφερειακοί Σύµβουλοι 

Παρόντες ήταν οι Γραµµατείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής , Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα 
Ε. Φουτάκη, όπως ορίστηκαν µε την αριθµ. οικ.113017/9692/23-10-2014 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, ευρισκόµενη σε απαρτία, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου, και του ∆ήµου Σουλίου για την υλοποίηση του έργου: «Γεωλογική αναγνώριση δύο 

γεωλογικών γεωτρήσεων στο Τ.∆. Καλλιθέας του ∆ήµου Σουλίου» προϋπολογισµού 

30.000,00 € (µε ΦΠΑ) και ορισµό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου µε 

τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) όπως 
τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) και 
ισχύει. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 
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4. Τη µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε µε την απ’ αριθµ. 11/47/29-10-
2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, ως 
προς την εκχώρηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης 
επιπλέον αρµοδιοτήτων. 

5. Τη µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί εκλογής 
µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το δεύτερο ήµισυ της θητείας της, ήτοι από 06/03/2017 έως31/08/2019.  

6. Την αριθµ. 55282/2422/15-06-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης 
διάθεσης πίστωσης και ορισµό αποφαινοµένων οργάνων. 

7. Την αριθµ. 55325/6422/21-06-2017 απόφαση έγκρισης εκτέλεσης από τη ∆/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Η. 

8. Την αριθµ. 67207/2861/10-07-2017 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 
Π.Η.  

9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 
 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/93/13-07-2017) 

Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου, και του ∆ήµου Σουλίου για την υλοποίηση του έργου: «Γεωλογική αναγνώριση δύο 

γεωλογικών γεωτρήσεων στο Τ.∆. Καλλιθέας του ∆ήµου Σουλίου» προϋπολογισµού 30.000,00 € 

(µε ΦΠΑ). 

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης δύο (2) εκπροσώπους από την Περιφέρεια 

Ηπείρου: 

α) τον κ. Αντωνίου Ιωάννη, ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών), 
υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου µε αναπληρωτή του τον 
Μπακανιάρη Ευάγγελο, ∆Ε Τεχνικών (Τεχνικών ∆οµικών Έργων), υπάλληλο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας κ. και  
β) τον κ. Στάµο Γεώργιο, ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο, υπάλληλο της  ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου µε αναπληρωτή του τον κ. Νάκο Αργύριο, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών 
Μηχανικών ∆οµικών Έργων), υπάλληλο της ∆/νσης τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1. Πάντος Παναγιώτης 
2. Γοργόλης Βασίλειος 
3. Βαρέλης ∆ηµήτριος 
4. Μπούµπα Βασιλική 
5. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 
6. Βασιλάκης Περικλής 
7. Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα) 
8. Λάζος Ιωάννης 
9. Ντέτσικας Κων/νος 
10. Πάικας Σπυρίδων 
11. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
12. Ζιώβας Βασίλειος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 6/13-07-2017 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) 
απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 
3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και την µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 
(Α∆Α:ΨΗΡΣ7Λ9-ΒΚΠ) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου περί εκλογής µελών για το δεύτερο ήµισυ της 
θητείας της Επιτροπής, ήτοι από 06/03/2017 έως 31/08/2019, η οποία συνήλθε σε δηµόσια 
συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις δεκατρείς (13) 
Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. 67350/2630 
/10-07-2017 Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνη Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Πάντος Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ.  Τα µέλη: Γοργόλης Βασίλειος, Βαρέλης ∆ηµήτριος, Μπούµπα Βασιλική, Παπαδηµητρίου 
Κωνσταντίνος (Ντίνος), Βασιλάκης Περικλής, Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα), Λάζος Ιωάννης,  
Ντέτσικας Κων/νος, Πάικας Σπυρίδων, Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) και Ζιώβας 
Βασίλειος Περιφερειακοί Σύµβουλοι 

Παρόντες ήταν οι Γραµµατείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής , Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα 
Ε. Φουτάκη, όπως ορίστηκαν µε την αριθµ. οικ.113017/9692/23-10-2014 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, ευρισκόµενη σε απαρτία, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου/ Π.Ε. Άρτας, του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού/Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Άρτας και της ιεράς Μητρόπολης Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «προκαταρκτικές 

εργασίες ανάδειξης και µικροεργασίες αρχαιολογικού χώρου Ιµαρέτ» προϋπολογισµού 

25.000,00 € (µε ΦΠΑ) και ορισµό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. 

Άρτας µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) όπως 
τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) και 
ισχύει. 
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3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Τη µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε µε την απ’ αριθµ. 11/47/29-10-
2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, ως 
προς την εκχώρηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης 
επιπλέον αρµοδιοτήτων. 

5. Τη µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί εκλογής 
µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το δεύτερο ήµισυ της θητείας της, ήτοι από 06/03/2017 έως31/08/2019.  

6. Το αριθµ. Πρωτ. 274569/161866/3861/07.10.2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας 
περί των απαιτούµενων εργασιών στο κτιριακό συγκρότηµα του Τζαµιού - Ιµαρέτ. 

7. Τη µε αριθµό 4/15/07.04.2017 (Α∆Α: ΩΖ6Λ7Λ9-ΘΘ1) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου µε την οποία εγκρίθηκαν τα Περιφερειακά Προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από 
έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2017, στην οποία προβλέπεται η διάθεση πίστωσης 
25.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων από έσοδα του Ν.Π.∆.∆. έτους 2017 για το έργο 
«Προκαταρκτικές εργασίες ανάδειξης και µικροεργασίες αρχαιολογικού χώρου Ιµαρέτ». 

8. Τη µε αριθµ.πρωτ. οικ. 67006/487/10-07-2017 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας. 
9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/94/13-07-2017) 

 

Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου/ Π.Ε. Άρτας, του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας 

και της ιεράς Μητρόπολης Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «προκαταρκτικές εργασίες 

ανάδειξης και µικροεργασίες αρχαιολογικού χώρου Ιµαρέτ» προϋπολογισµού 25.000,00 € (µε 

ΦΠΑ). 

Ορίζει εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης την κα. Γρύλλια Μαρία, υπάλληλο της Π.Ε. Άρτας µε αναπληρωτή της τον κ. 
Ψωµά Γεώργιο, υπάλληλο της Π.Ε. Άρτας. 

…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1. Πάντος Παναγιώτης 
2. Γοργόλης Βασίλειος 
3. Βαρέλης ∆ηµήτριος 
4. Μπούµπα Βασιλική 
5. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 
6. Βασιλάκης Περικλής 
7. Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα) 
8. Λάζος Ιωάννης 
9. Ντέτσικας Κων/νος 
10. Πάικας Σπυρίδων 
11. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
12. Ζιώβας Βασίλειος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 6/13-07-2017 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) 
απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 
3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και την µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 
(Α∆Α:ΨΗΡΣ7Λ9-ΒΚΠ) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου περί εκλογής µελών για το δεύτερο ήµισυ της 
θητείας της Επιτροπής, ήτοι από 06/03/2017 έως 31/08/2019, η οποία συνήλθε σε δηµόσια 
συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις δεκατρείς (13) 
Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. 67350/2630 
/10-07-2017 Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνη Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Πάντος Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ.  Τα µέλη: Γοργόλης Βασίλειος, Βαρέλης ∆ηµήτριος, Μπούµπα Βασιλική, Παπαδηµητρίου 
Κωνσταντίνος (Ντίνος), Βασιλάκης Περικλής, Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα), Λάζος Ιωάννης,  
Ντέτσικας Κων/νος, Πάικας Σπυρίδων, Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) και Ζιώβας 
Βασίλειος Περιφερειακοί Σύµβουλοι 

Παρόντες ήταν οι Γραµµατείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής , Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα 
Ε. Φουτάκη, όπως ορίστηκαν µε την αριθµ. οικ.113017/9692/23-10-2014 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, ευρισκόµενη σε απαρτία, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου και του ∆ήµου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια σωλήνων 

ύδρευσης πολυαιθυλενίου για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών µονάδων Λαγκάδας Κόνιτσας» 

προϋπολογισµού 17.238,48 € (µε ΦΠΑ) και ορισµό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια 

Ηπείρου µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) όπως 
τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) και 
ισχύει. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
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ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Τη µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε µε την απ’ αριθµ. 11/47/29-10-
2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, ως 
προς την εκχώρηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης 
επιπλέον αρµοδιοτήτων. 

5. Τη µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί εκλογής 
µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το δεύτερο ήµισυ της θητείας της, ήτοι από 06/03/2017 έως31/08/2019.  

6. Το αριθµ. 7045/10-7-2017 έγγραφο του ∆ήµου Κόνιτσας 
7.   Την αριθµ. 66610/2846/07-07-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης 

διάθεσης πίστωσης και ορισµό αποφαινοµένων οργάνων. 
8.   Τη µε αριθµ.πρωτ. οικ. 67210/2862/10-07-2017 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού Περιφέρειας Ηπείρου. 
9.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/95/13-07-2017) 

. 

Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου και του ∆ήµου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια σωλήνων ύδρευσης 

πολυαιθυλενίου για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών µονάδων Λαγκάδας Κόνιτσας» 

προϋπολογισµού 17.238,48 € (µε ΦΠΑ). 

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης δύο (2) εκπροσώπους από την Περιφέρεια 

Ηπείρου: 

α) τον κ. Αντωνίου Ιωάννη, ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών), 
υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου µε αναπληρωτή του τον κ. Στάµο 
Γεώργιο, ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο, υπάλληλο της  ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου και  
β) Νάκο Αργύριο, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών ∆οµικών Έργων), υπάλληλο της 
∆/νσης τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου µε αναπληρωτή του τον κ..Νάκα Αθανάσιο ΤΕ 
Μηχανολόγων Μηχανικών υπάλληλο της ∆/νσης τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1. Πάντος Παναγιώτης 
2. Γοργόλης Βασίλειος 
3. Βαρέλης ∆ηµήτριος 
4. Μπούµπα Βασιλική 
5. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 
6. Βασιλάκης Περικλής 
7. Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα) 
8. Λάζος Ιωάννης 
9. Ντέτσικας Κων/νος 
10. Πάικας Σπυρίδων 
11. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
12. Ζιώβας Βασίλειος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 6/13-07-2017 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) 
απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 
3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και την µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 
(Α∆Α:ΨΗΡΣ7Λ9-ΒΚΠ) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου περί εκλογής µελών για το δεύτερο ήµισυ της 
θητείας της Επιτροπής, ήτοι από 06/03/2017 έως 31/08/2019, η οποία συνήλθε σε δηµόσια 
συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις δεκατρείς (13) 
Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. 67350/2630 
/10-07-2017 Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνη Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Πάντος Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ.  Τα µέλη: Γοργόλης Βασίλειος, Βαρέλης ∆ηµήτριος, Μπούµπα Βασιλική, Παπαδηµητρίου 
Κωνσταντίνος (Ντίνος), Βασιλάκης Περικλής, Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα), Λάζος Ιωάννης,  
Ντέτσικας Κων/νος, Πάικας Σπυρίδων, Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) και Ζιώβας 
Βασίλειος Περιφερειακοί Σύµβουλοι 

Παρόντες ήταν οι Γραµµατείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής , Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα 
Ε. Φουτάκη, όπως ορίστηκαν µε την αριθµ. οικ.113017/9692/23-10-2014 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, ευρισκόµενη σε απαρτία, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου και του ∆ήµου Μετσόβου για την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια υδραυλικών 

υλικών και σωλήνων πολυαιθυλενίου PE για την αντικατάσταση εξωτερικού και τµηµάτων 

εσωτερικού δικτύου ύδρευσης δήµου Μετσόβου» προϋπολογισµού 22.320,00 € (µε ΦΠΑ) και 

ορισµό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου µε τους αναπληρωτές τους για την 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) όπως 
τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) και 
ισχύει. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
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ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Τη µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε µε την απ’ αριθµ. 11/47/29-10-
2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, ως 
προς την εκχώρηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης 
επιπλέον αρµοδιοτήτων. 

5. Τη µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί εκλογής 
µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το δεύτερο ήµισυ της θητείας της, ήτοι από 06/03/2017 έως31/08/2019.  

6. Την αριθµ. 66606/2845/07-07-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης 
διάθεσης πίστωσης και ορισµό αποφαινοµένων οργάνων  

7. Τη µε αριθµ.πρωτ. οικ. 67212/2863/10-07-2017 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 
 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/96/13-07-2017) 

Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου και του ∆ήµου Μετσόβου για την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια υδραυλικών υλικών 

και σωλήνων πολυαιθυλενίου PE για την αντικατάσταση εξωτερικού και τµηµάτων εσωτερικού 

δικτύου ύδρευσης δήµου Μετσόβου» προϋπολογισµού 22.320,00 € (µε ΦΠΑ). 

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης δύο (2) εκπροσώπους από την Περιφέρεια 

Ηπείρου: 

α) τον κ. Αντωνίου Ιωάννη, ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών), 
υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου µε αναπληρωτή του τον κ. Στάµο 
Γεώργιο, ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο, υπάλληλο της  ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου και  
β) Νάκο Αργύριο, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών ∆οµικών Έργων), υπάλληλο της 
∆/νσης τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου µε αναπληρωτή του τον κ..Νάκα Αθανάσιο ΤΕ 
Μηχανολόγων Μηχανικών υπάλληλο της ∆/νσης τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1. Πάντος Παναγιώτης 
2. Γοργόλης Βασίλειος 
3. Βαρέλης ∆ηµήτριος 
4. Μπούµπα Βασιλική 
5. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 
6. Βασιλάκης Περικλής 
7. Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα) 
8. Λάζος Ιωάννης 
9. Ντέτσικας Κων/νος 
10. Πάικας Σπυρίδων 
11. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
12. Ζιώβας Βασίλειος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 6/13-07-2017 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) 
απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 
3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και την µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 
(Α∆Α:ΨΗΡΣ7Λ9-ΒΚΠ) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου περί εκλογής µελών για το δεύτερο ήµισυ της 
θητείας της Επιτροπής, ήτοι από 06/03/2017 έως 31/08/2019, η οποία συνήλθε σε δηµόσια 
συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις δεκατρείς (13) 
Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. 67350/2630 
/10-07-2017 Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνη Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Πάντος Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ.  Τα µέλη: Γοργόλης Βασίλειος, Βαρέλης ∆ηµήτριος, Μπούµπα Βασιλική, Παπαδηµητρίου 
Κωνσταντίνος (Ντίνος), Βασιλάκης Περικλής, Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα), Λάζος Ιωάννης,  
Ντέτσικας Κων/νος, Πάικας Σπυρίδων, Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) και Ζιώβας 
Βασίλειος Περιφερειακοί Σύµβουλοι 

Παρόντες ήταν οι Γραµµατείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής , Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα 
Ε. Φουτάκη, όπως ορίστηκαν µε την αριθµ. οικ.113017/9692/23-10-2014 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, ευρισκόµενη σε απαρτία, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Μπόϊδα Μαυρής για την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια υλικών 

µέσης τάσης και οµαλών εκκινητών για την αποκατάσταση του κεντρικού αντλιοστασίου του 

ΤΟΕΒ Μπόϊδα Μαυρής» προϋπολογισµού 19.344,00 € (µε ΦΠΑ) και ορισµό δύο (2) 

εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) όπως 
τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) και 
ισχύει. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
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ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Τη µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε µε την απ’ αριθµ. 11/47/29-10-
2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, ως 
προς την εκχώρηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης 
επιπλέον αρµοδιοτήτων. 

5. Τη µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί εκλογής 
µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το δεύτερο ήµισυ της θητείας της, ήτοι από 06/03/2017 έως31/08/2019.  

6. Την αριθµ. 66615/2847/07-07-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης 
διάθεσης πίστωσης και ορισµό αποφαινοµένων οργάνων  

7. Τη µε αριθµ.πρωτ. οικ. 67457/2894/10-07-2017 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού Περιφέρειας Ηπείρου. 

8.  Ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 
 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/97/13-07-2017) 

Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Μπόϊδα Μαυρής για την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια υλικών µέσης 

τάσης και οµαλών εκκινητών για την αποκατάσταση του κεντρικού αντλιοστασίου του ΤΟΕΒ 

Μπόϊδα Μαυρής» προϋπολογισµού 19.344,00 € (µε ΦΠΑ). 

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης δύο (2) εκπροσώπους από την Περιφέρεια 

Ηπείρου: 

α) τον κ. Αντωνίου Ιωάννη, ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών), 
υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου µε αναπληρωτή του τον κ. Στάµο 
Γεώργιο, ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο, υπάλληλο της  ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου και  
β) Νάκο Αργύριο, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών ∆οµικών Έργων), υπάλληλο της 
∆/νσης τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου µε αναπληρωτή του τον κ..Νάκα Αθανάσιο ΤΕ 
Μηχανολόγων Μηχανικών υπάλληλο της ∆/νσης τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

..Πάντος Παναγιώτης 
1. Γοργόλης Βασίλειος 
2. Βαρέλης ∆ηµήτριος 
3. Μπούµπα Βασιλική 
4. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 
5. Βασιλάκης Περικλής 
6. Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα) 
7. Λάζος Ιωάννης 
8. Ντέτσικας Κων/νος 
9. Πάικας Σπυρίδων 
10. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
11. Ζιώβας Βασίλειος 
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∆10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ        
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. ∆/νση: ∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα                                         

Πληροφορίες: Β. Μαντζίλα 
Τηλ.: 26510 87441, 87319 
Fax:  26510 87441                                                         
E-mail:  epitropi.anaptyxis@php.gov.gr     

 
 
Ηµεροµηνία: 02-08-2017 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόµενου): 79367 / 3125 

Ηµεροµηνία: 02-06-2017 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόµενου): 51090/1603 

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 Προς: 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου- ∆υτικής 
Μακεδονίας 
∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Ηπείρου 
5ο χλµ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

∆/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. 
Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. 
Άρτας 
Φλέµινγκ 6, 47100 Άρτα 
Υπόψη: κ. Ντζαµίλη Παναγιώτη 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέµα 10ο 
Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Εεπί του 

περιεχοµένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) και έναρξη διαδικασίας 

διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορία Α2,  οµάδα10η ,α/α 1): «Μικρό 

υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 0,491 MW , στο ρέµα «Σαλτσίρεµα», στην Τ.Κ. Αγνάντων, του ∆ήµου 

Κεντρικών Τζουµέρκων, Π.Ε. Άρτας». Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της 
δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «Υ∆ΡΟΒΑΡΥΤΙΚΗ  Ο.Ε 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Άρτας  

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η 
ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Εεπί του 

περιεχοµένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) και έναρξη διαδικασίας 

διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορία Α2,  οµάδα10η ,α/α 1): «Μικρό υδροηλεκτρικό 

έργο, ισχύος 0,491 MW , στο ρέµα «Σαλτσίρεµα», στην Τ.Κ. Αγνάντων, του ∆ήµου Κεντρικών 

Τζουµέρκων, Π.Ε. Άρτας». Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας 

είναι η εταιρεία: «Υ∆ΡΟΒΑΡΥΤΙΚΗ  Ο.Ε.». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Στην ΜΠΕ περιλαµβάνεται το αρ. πρωτ. 701/30-1 -2017 έγγραφο του Τµήµατος Αλιείας της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αρτας, σύµφωνα µε το οποίο «...είναι πιθανό να 
εµφανίζεται µέρος (ή και το σύνολο) της ιχθυοπο.νίδας στο συγκεκριµένο ρέµα». 

Στην σελ. 100 της ΜΠΕ (Περιγραφή Υφιστάµενου Φυσικού Περιβάλλοντος - Πανίδα - Ψάρια) γίνεται 
αναφορά στο ως άνω έγγραφο και εµφανίζεται η άποψη του συντάκτη της ΜΠΕ ότι αποκλείεται η ύπαρξη 
ιχθύων στη θέση υδροληψίας. Για την τεκµηρίωση της ως άνω άποψης αναφέρεται ότι: 

«...Σύµφωνα όµως µε τις φωτογραφίες που παραθέτουµε στο Κεφάλαιο]4ο , φωτογραφίες Φ21, Φ22 
και Φ23 και σύµφωνα µε το Σχέδιο 6.4. υπάρχουν έξι δασικά φράγµατα ύψους άνω των 5 µε 6 µέτρων 
κατάντη της υδροληψίας µας, τα οποία απαγορεύουν οποιαδήποτε µετακίνηση πληθυσµού ιχθύων από και 
προς την υδροληψία του υπό µε/^τη µικρού υδροηλεκτρικού έργου Σαλτσίρεµα. 

Επίσης, λόγω των πολύ έντονων κλίσεων και στης ελάχιστης ή µηδενικής παροχής κατά τους µήνες 
Αύγουστο και Σεπτέµβριο αποκλείεται η ύπαρξη ιχθύων στην περιοχή της υδροληψίας. 

Τέλος, σας αναφέρουµε τις µαρτυρίες όλων των κατοίκων τόσον του οικισµού Κονάκια, όσον και του 
οικισµού Αγνάντων, οι οποίες αναφέρουν ότι ουδέποτε παρατηρήθηκε πληθυσµός ιχθύων στη θέση 
υδροληψίας....» 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο συντάκτης της ΜΠΕ καταλήγει ότι η µελέτη ελευθεροεπικοινωνίας και 
ιχθυοπανίδας στην περιοχή της υδροληψίας «...αφορά τον µέλλοντα χρόνο, όταν θα αρθούν τα ανωτέρω 
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αναφερόµενα εµπόδια...». 
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, γίνεται κατανοητός ο λόγος που στο κεφ. 6 της ΜΠΕ (σελ. 55-85) 

όπου οφείλει να υπάρχει η αναλυτική περιγραφή του σχεδιασµού του έργου, δεν γίνεται ουδεµία περιγραφή 
στην κατασκευή της διόδου της ιχθυοπανίδας, αφού δεν υπάρχει η βούληση του φορέα του έργου να την 
κατασκευάσει στην παρούσα φάση. 

Επί της ουσίας, το γεγονός ότι κατάντη της υδροληψίας υπάρχουν 6 δασικά φράγµατα (σύµφωνα µε τη 
ΜΠΕ) σαφούς και δεν απαγορεύει την µετακίνηση ιχθύων από τα ανάντη προς την υδροληψία. Εξάλλου, 
θεωρούµε ότι η πιθανή παράλειψη από πλευράς του δασαρχείου να διερευνήσει την ύπαρξη ιχθυοπανίδας 
δεν αποτελεί βάσιµη τεκµηρίωση της παραδοχής της ΜΠΕ και σαφώς δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου 
από την υποχρέωση αυτί], όπως αυτί] αποτυπώνεται εκτός των άλλων και στο ως άνω έγγραφο του 
Τµήµατος Αλιείας της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αρτας. 

Επιπρόσθετα, θεωρούµε ότι χρειάζεται να δοθούν διευκρινίσεις ως προς: 
• τα υψόµετρα της διόδου ιχθυοπανίδας και της υδροληψίας. Συγκεκριµένα, η υδροληψία θα 

γίνεται στα +780m ενώ η δίοδος ιχθυοπανίδας έχει υψόµετρο βάσης +781,40m, δηλαδή δηµιουργείται 
µια υψοµετρική διαφορά που καθιστά την είσοδο των ιχθύων αδύνατη. 

• Τις παροχές νερού που θα εκτρέπονται προς τη δίοδο ιχθυοπανίδας και να συµπεριληφθούν 
στα σενάρια λειτουργίας του έργου που παρουσιάζονται στο κεφ. 6.5.2. της ΜΠΕ (σελ. 76-79). 

• Το ισοζύγιο εκσκαφών - επιχώσεων για την κατασκευή της διόδου της ιχθυοπανίδας 
• Τον τρόπο µε τον οποίο θα επιτευχθεί η έξοδος της ροής της διόδου της ιχθυοπανίδας να 

συµπίπτει µε το µέρος της κοίτης που έχει νερό καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, ώστε να εξασφαλίζεται 
η επικοινωνία της ιχθυοπανίδας. 

 
Επιπλέον, στην περίπτωση που υπάρχει ιχθυοπανίδα, σύµφωνα µε την ΚΥΑ Αριθµ. οικ. 196978/11 (ΦΕΚ 
518 Β/5- 4-20 11) «.. .η οικολογική παροχή, θα πρέπει πέραν της υπόγειας ροής διαµέσου των φερτών της 
κοίτης του υδατορεύµατος, να εξασφαλΑζει επιφανειακή ροή στο τµήµα εκτροπής της φυσικής κοίτης του 
υδατορεύµατος, βάθους τουλάχιστον 20 cm, στο βαθύτερο σηµείο της διατοµής της κοίτης...». 

Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή θα απαιτηθεί νέος υπολογισµός της οικολογικής παρογής του 
ρέµατος. στοιγείο που θα µεταβάλλει και τον ενεργειακό σγεδιασµό του έργου. Τέλος, στη σελ. 42 της ΜΠΕ 
αναφέρεται ότι στο Σαλτσίρεµα δεν υφίστανται άλλα αρδευτι µελετώµενου υδροηλεκτρικού, χωρίς να 
υπάρχει η σχετική τεκµηρίωση (π.χ. σχετική βεβα ∆ήµου). Στην περίπτωση που υπάρχουν αρδευτικές 
ανάγκες θα µεταβληθεί επίσης ο συνο) έργου. ικά έργα εκτός του ίωση του αρµόδιου ακός σχεδιασµός του 

 

Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σηµείου 
1 του παρόντος και λαµβάνοντας υπόψη: 

 α) την  αριθµ. 51090/1603/2-6-2017 -2017 εισήγηση Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. 
Άρτας  

β) τη µε αριθµ. 144/2017 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων περί παροχής σύµφωνης 
γνώµης για την εγκατάσταση του έργου του θέµατος, 

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, η γνωµοδότησή µας επί του φακέλου 
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής: 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 (απόφαση 6/98/13-07-2017) 

Γνωµοδοτεί θετικά για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του 
θέµατος, όπως διαβιβάσθηκε µε το αριθµ. 53851/21-04-2017  έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα 
Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού, µε τις διευκρινίσεις που θέτει η Υπηρεσία. 

- Καταψήφισε η παράταξη  Συµµαχία Ηπειρωτών 

- Καταψήφισε η παράταξη  Λαϊκή Συσπείρωση 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Α. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

Β. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

∆. ∆Ε ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. 
∆ΙΟΤΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ 
ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ 
(ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 

 
 

Ε. ∆Ε ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ 
Μ.Π.Ε. ∆ΙΟΤΙ  ∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1) Φάκελος της ΜΠΕ 
2) Εισηγητικό Σηµείωµα της ∆/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα 

Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας ΠΕ΄Άρτας 
3) Αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   

Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου. 
4) Αντίγραφο της σελίδας της Ηµερήσιας Εφηµερίδας στην οποία δηµοσιεύθηκε.    

 
 

 

  
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 
 
 
 
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
1. Πάντος Παναγιώτης 
2. Γοργόλης Βασίλειος 
3. Βαρέλης ∆ηµήτριος 
4. Μπούµπα Βασιλική 
5. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 
6. Βασιλάκης Περικλής 
7. Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα) 
8. Λάζος Ιωάννης 
9. Ντέτσικας Κων/νος 
10. Πάικας Σπυρίδων 
11. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
12. Ζιώβας Βασίλειος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
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∆10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ        
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. ∆/νση: ∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέµα 11ο 
Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) επί της 

Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 7η): «Τροποποίηση ΑΕΠΟ για την ανέγερση και 

λειτουργία πτηνοτροφικής µονάδας, δυναµικότητας 38.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση της 

δυναµικότητας από 10.590 πτηνά πάχυνσης σε 38.000 πτηνά , ήτοι 152 Ι.Ζ.), η οποία λειτουργεί 

στο αγροτεµάχιο αρ. 461 , διανοµής αγροκτήµατος Κάτω Λαψίστας του ∆. Ζίτσας , Π.Ε. 

Ιωαννίνων».Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο 

κ.Νικόλαος Παπανικολάου». 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

∆/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα Περιβάλλοντος 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η 
ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) επί της Μ.Π.Ε. 

του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 7η): «Τροποποίηση ΑΕΠΟ για την ανέγερση και λειτουργία 

πτηνοτροφικής µονάδας, δυναµικότητας 38.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση της δυναµικότητας από 10.590 

πτηνά πάχυνσης σε 38.000 πτηνά , ήτοι 152 Ι.Ζ.), η οποία λειτουργεί στο αγροτεµάχιο αρ. 461 , διανοµής 

αγροκτήµατος Κάτω Λαψίστας του ∆. Ζίτσας , Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας 

του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κ.Νικόλαος Παπανικολάου». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  λειτουργίας της µονάδας του θέµατος είναι ο Νικόλαος Παπανικολάου. 
 Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στα πλαίσια της τροποποίησης της 

µε Α.Π. 983/16-03-2004 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ.Π.Η. για την  επέκταση 
υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας και τη χρήση γεώτρησης για την υδροδότηση της µονάδας σε θέση της 
Τ.Κ. Κάτω Λαψίστας του ∆ήµου Ζίτσας Νοµού Ιωαννίνων. Πιο συγκεκριµένα, ζητείται η  τροποποίηση της 
ως άνω απόφασης ως προς την αύξηση της δυναµικότητας από 10.590 σε 38.000 πτηνά πάχυνσης. 
Ειδικότερα, θα ανεγερθεί ένας νέος πτηνοθάλαµος, κάλυψης 1.381,6m2. 

Η µονάδα είναι εγκατεστηµένη σε γήπεδο έκτασης Ε=8.625,21m2, σε θέση της Τ.Κ. Κ. Λαψίστας του 
∆ήµου Ζίτσας. Η µονάδα είναι δυναµικότητας 10.590 πτηνών πάχυνσης, ενώ µετά την επέκταση θα είναι 
δυναµικότητας 38.000 πτηνών πάχυνσης, ήτοι 152 Ι.Ζ. και θα είναι  εγκαταστηµένη σε δύο κτίρια, 
συνολικής κάλυψης 2.442,47m2. ∆ηλαδή η αναλογία πρόκειται να είναι 15 πτηνά/τετραγωνικό. 

Εντός του γηπέδου υφίστανται κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής κάλυψης 1.158,82m2, 
συµπεριλαµβανοµένων αποθηκευτικών χώρων, υδατοδεξαµενής και σιλό, όπως αποτυπώνονται και στο 
επισυναπτόµενο διάγραµµα κάλυψης. Εντός του ίδιου γηπέδου θα ανεγερθεί ένας νέος πτηνοθάλαµος 
διαστάσεων 86,35µ*16,00µ, κάλυψης 1.381,6 m2. Έτσι η συνολική κάλυψη των κτιριακών εγκαταστάσεων θα 
ανέρχεται στα 2.540,42m2 . Επίσης εντός του γηπέδου έχει ανορυχθεί γεώτρηση για την κάλυψη των 
αναγκών της πτηνοτροφικής µονάδας. Η γεώτρηση είναι βάθους 50 µέτρων, διαµέτρου 6 ιντσών και θα 
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αντλεί ετησίως 1.500 m3 νερού. 
Για τη µονάδα έχουν χορηγηθεί οι κάτωθι εγκρίσεις: 

• Με την µε Α.Π. 983/16-03-2004  Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Ηπείρου εγκρίθηκαν οι 
περιβαλλοντικοί 
όροι της για τη λειτουργία πτηνοτροφικής µονάδας δυναµικότητας 10.590 πτηνών πάχυνσης. 

• Η µε αρ. πρωτ. 8217/04-11-2003 Πράξη Χαρακτηρισµού της ∆/νσης ∆ασών Περιφέρειας Ηπείρου. 
• Η µε αρ. πρωτ. 166/15-01-2004 Απόφαση Τελεσιδικίας της ως άνω Πράξης Χαρακτηρισµού του 

∆ασαρχείου Ιωαννίνων. 
• Η µε Α.Π. 18642/1757/12-04-2016 Βεβαίωση Χρήσεων Γης της ∆/νσης πολεοδοµίας & 

Περιβάλλοντος του ∆ήµου Ιωαννιτών, σύµφωνα µε την οποία επιτρέπεται η λειτουργία της 
µονάδας. 

• Η µε Α.Π 217877/130749/3214/01-07-2016 θετική γνωµοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Ιωαννίνων για την επέκταση της µονάδας. 

• Η µε Α.Π. 13/2017 θετική (υπό όρους) γνωµοδότηση της ΠΕΧΩΠ Π.Ε. Ιωαννίνων. 
Η µονάδα στην παρούσα φάση λειτουργεί βάσει της µε Α.Π. 4438/23-05-2006 Άδειας Λειτουργίας του 
∆ήµου Πασσαρώνος 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εκτροφής είναι ο χρόνος εκτροφής των πουλερικών (περίπου 45 
ηµέρες) και οι σειρές εκτροφής (4 ανά έτος), οπότε ο "νεκρός χρόνος ανάµεσα σε δύο διαδοχικές εκτροφές 
είναι 45 ηµέρες. Οι κυριότερες ανάγκες στις παραµέτρους της εκτροφής είναι δύο (2): 
• Ανάγκες χώρου: Η µέγιστη επιτρεπόµενη αναλογία είναι 35Kg Ζ.Β./m2 ή  17 πουλερικά/m2 περίπου (2 

Κg/πουλερικό περίπου). Στην υπό εγκατάσταση µονάδα η αναλογία θα είναι 30Kg Ζ.Β./m2 ή 15 
πουλερικά/m2  

• Ανάγκες σε νερό: Κυµαίνονται από 18-20lίt/ηµέρα/πτηνό σε κανονική θερµοκρασία περιβάλλοντος, 
ανάλογα µε την ηλικία του πτηνού. Για κάθε εκτροφή οι ανάγκες σε νερό είναι: 

0,2lit/ηµ.πτηνό Χ 38.000πτηνά/εκτρ. = 7,6m3/ηµ x 45ηµ. = 342m3/εκτρ 
Οι ετήσιες ανάγκες είναι: 

4εκτρ./έτος x 342m3/εκτρ. = 1.368m3/ετος. 
Εάν σε αυτές προστεθούν και οι ποσότητες των νερών πλύσης που χρειάζονται για την καθαριότητα 
και 

την υδρόψυξη τότε οι ετήσιες συνολικές ανάγκες σε νερό ανέρχονται στα 1.465,6 m3. 
• Ανάγκες σε τροφή: κυµαίνονται από 131-135 gr/πτηνό/εβδοµάδα, ανάλογα µε την ηλικία του 

πτηνού. Οι ζωοτροφές θα προµηθεύονται από την "Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ" και θα µεταφέρονται µε 
σιλοφόρο αυτοκίνητο. Οι τροφές αυτές θα αποθηκεύονται σε σιλό αυτόµατης τροφοδοσίας της 
µονάδας. 

• Ανάγκες σε στρωµνή: η προστασία του δαπέδου του πτηνοτροφείου από την υπόγεια και την 
επιφανειακή υγρασία γίνεται µε επίστρωση της επιφάνειας του µε στρώση "θερµής" ή "διαρκούς" 
στρωµνής (άχυρο σιτηρών) πάχους 5 cm, η οποία ανανεώνεται µετά το πέρας κάθε εκτροφής. 

 
              Οι νεοσσοί ηλικίας δύο ηµερών θα προµηθεύονται από τα εκκολαπτήρια της περιοχής  και θα 
µεταφέρονται στους πτηνοθαλάµους όπου και θα  παραµείνουν για εκτροφή για 2 µήνες, φθάνοντας σε 
βάρος τα 1800 έως 2000 γρ.   
              Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής µονάδας αποτελούνται από τα περιττώµατα των πτηνών και την 
στρωµνή (άχυρο και πριονίδια). Το σύνολο της καταναλισκόµενης ποσότητας νερού αποβάλλεται στα 
πυκνόρευστα περιττώµατά τους. Αυτά µετά το τέλος κάθε εκτροφής µαζεύονται και οδηγούνται  µε 
κατάλληλο όχηµα και σύµφωνα µε τον Καν. 1774/2002 της Ε.Ε. στο εργοστάσιο λιπάσµατος του 
Συνεταιρισµού όπου µετατρέπονται σε οργανούχο λίπασµα. Σε περίπτωση µη αποδοχής των υλικών από τον 
φορέα διαχείρισης των αποβλήτων (Πίνδος), η κοπριά θα µεταφέρεται σε ειδικά διαµορφωµένο στεγανό 
χώρο (κοπροσωρός) στον περιβάλλοντα χώρο της µονάδας. Οι τρείς πλευρές της κοπροσωρού θα είναι 
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κατασκευασµένες από  τσιµεντόλιθους, ενώ η τέταρτη θα είναι ανοικτή, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος και 
η έξοδος του φορτωτή. Η κοπροσωρός θα έχει στεγανό δάπεδο από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε κλίσεις 5-6% 
περίπου για να στραγγίζουν τα δηµιουργούµενα υγρά από τη ζύµωση. Τα υγρά (στραγγίσµατα της 
κοπροσωρού) θα συγκεντρώνονται σε περιµετρικό κανάλι και από εκεί θα οδηγούνται στο σύστηµα στεγανού 
- απορροφητικού βόθρου. Η κοπροσωρός θα καλύπτεται ολόγυρα µε σκληρό νάιλον για να αποφεύγεται η 
είσοδος βροχής. Yπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος µικροβιακή ζύµωση . Με την ολοκλήρωση 
της ωρίµανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνεψης. 

Στην περίπτωσή µας, σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος ΙΙ της ΥΑ 1420/82031/17-08-
2015 «Κώδικες Ορθές Γεωργικής Πρακτικής για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής 
προέλευσης», ο ηµερήσιος όγκος των παραγοµένων αποβλήτων για την δραστηριότητα (πτηνά), είναι 0,074 
lt/Kgr. Ζ.Β. και εποµένως ο συνολικός όγκος ανά εκτροφή (µ.ο. διάρκειας εκτροφής 45 ηµέρες, µ.ο. Ζ.Β. 
πτηνού κατά τη διάρκεια εκτροφής του 1,2Kgr)  είναι: 38.000 πτηνά x 0,074 lt/Kgr Ζ.Β. x 1,2 Kgr x 45 
ηµέρες εκτροφής = 151,85m³. Στον όγκο αυτό προστίθεται και ο όγκος στρωµνής. Σύµφωνα µε τους 
Πίνακες 5 και 6 του Παραρτήµατος ΙΙ της ΥΑ 1420/82031/17-08-2015 «Κώδικες Ορθές Γεωργικής 
Πρακτικής για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης», για τη 
δραστηριότητα της παρούσας µελέτης απαιτούνται 0,006 Kg/ηµέρα/ζώο άχυρο µε φαινόµενο ειδικό βάρος 
113Kg/m3, οπότε στην περίπτωσή µας έχουµε: (38.000 πτηνά x 0,006 x 45 ηµέρες εκτροφής) / 113kg/m³ 
= 90,80 m³ άχυρο. 

Επίσης σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙV της παραπάνω ΥΑ, η στρωµνή συνεισφέρει στον όγκο του 
κοπροσωρού περίπου κατά το ήµισυ του όγκου της λόγω συµπίεσης κατά τη χρήση της και πλήρωσης των 
κενών της µε κοπριά. ∆ηλαδή ο όγκος των στερεών αποβλήτων ανά εκτροφή θα ανέρχεται σε 151,85 
+ (0,5 x 90,80) = 197,25m³. Η χωρητικότητα της υφιστάµενης κοπροσωρού είναι 8m x 13m = 104m2 x 
2m (µέσο ύψος) = 208m3. Εποµένως, οι διαστάσεις των κοπροσωρών (208m3>197,25m3) θα καλύπτουν 
τον όγκο των στερεών αποβλήτων της µονάδας. 
 

Μετά την αποµάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάµους και εφόσον ζυµωθεί για διαστηµα 
µεγαλύτερο των τριών µηνών, θα διατίθεται για λίπασµα σε αγρούς.  Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την µείωση 
των θρεπτικών συστατικών των αποβλήτων λόγω αφοµοίωσης από τα φυτά, τα οποία είναι κυρίως ενώσεις 
του αζώτου (ΝΟ2), του φωσφόρου (Ρ2Ο5) και του καλίου (Κ2Ο). Κατά τη διάθεσή της πρέπει να γίνεται 
άµεσα όργωµα του εδάφους για να αποφεύγεται η απόπλυση και ρύπανση του περιβάλλοντος, αλλά και 
επειδή  µε το όργωµα γίνεται ταφή της κόπρου και άµεση επαφή µε το έδαφος για αφοµοίωση,  µειώνονται οι 
δυσοσµίες αλλά συντελείται και η χουµοποίηση, διεργασία που είναι απαραίτητη για την καλύτερη 
απορρόφηση από το έδαφος των συστατικών που είναι απαραίτητα για τις καλλιέργειες Όπως είναι γνωστό 
τα νιτρικά που προέρχονται από τα αζωτούχα λιπάσµατα αλλά και από άλλες πηγές (κοπριά) είναι πολύ 
ευκίνητα µέσα στο έδαφος, διαλύονται εύκολα στο νερό και δε συγκρατούνται απ’το έδαφος όπως συµβαίνει 
µε τα άλλα θρεπτικά στοιχεία όπως το κάλιο και ο φώσφορος. Για να αποφευχθούν έτσι τυχόν προβλήµατα 
νιτροριπάνσεως των υπογείων και επιφανειακών υδάτων η εφαρµογή της κοπριάς στους αγρούς θα πρέπει 
να γίνεται λαµβάνοντας πάντα υπόψη τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.   Στην περίπτωσή µας 
197,25m³ κουτσουλιά / εκτροφή ή 197,25 x 4 = 789m³ ανά έτος, οι οποίοι µειώνονται λόγω χώνεψης 
κατά 50% δηλαδή σε 394,50m³, που µετατρέπονται σε 394,50m³ x 450kg/m3 = 177,52 τόνοι στερεών 
αποβλήτων ετησίως (δεδοµένου ότι το ειδικό βάρος των αποβλήτων των πτηνών, κατά το πρώιµο στάδιο, 
κυµαίνεται στα 450 kg/m3), οι οποίοι περιέχουν άζωτο: 177,52 tn κουτσουλιάς x 31,3 kgN/tn  = 5.556,53 
kgN/έτος. Η απώλεια του αζώτου γίνεται µε την διαφυγή της πτητικής αµµωνίας και η µείωση του αζώτου 
υπολογίζεται σε 30 % περίπου. Εποµένως το αποµένον κλάσµα θα είναι της τάξης των 0,70. Οπότε στην 
περίπτωσή µας θα πρέπει να γίνει διαχείριση 5.556,53 x 0,70 = 3.889,57 kgN/έτος 

Η πτηνοτροφική µονάδα, στα πλαίσια συµµόρφωσής της µε τα όσα προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) 
αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, θα 
διαθέτει τα νεκρά, καθώς και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιµωδών νόσων) στην εγκατάσταση 
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αποτέφρωσης (κλίβανος) της συνεργαζόµενης εταιρείας, σύµφωνα και µε την συνηµµένη βεβαίωση.  
Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο αποτεφρωτήρας, η µονάδα θα διαθέτει τα νεκρά, καθώς και τα 

ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιµωδών νόσων) σε ειδικούς ψυκτικούς χώρους (ψυκτικά δοχεία, 
ψυγεία ή ψυκτικούς θαλάµους ) που θα υπάρχουν στη µονάδας. Ο χειρισµός και το σύνολο των διαδικασιών 
θα πρέπει να γίνονται βάση όσων προβλέπονται από τις υποδείξεις της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ έγκρισης Κώδικα Ορθής Γεωργικής Παραγωγής Πίνακας 7 οι ενδεικτικές  
ποσότητες για την λίπανση του καλαµποκιού  για το Ν   που αποτελεί και την βασική αιτία της 
νιτρορυπάνσεως   κυµαίνονται από 18-24 λιπαντικές µονάδες/στρέµµα. Εποµένως ο υπεύθυνος λειτουργίας 
του πτηνοτροφείου  πρέπει να διαθέτει (3.889,57 kg N/24kg N/στρέµµα)  περίπου 162 στρέµµατα 
καλαµποκιού ή άλλων σιτηρών έτσι ώστε να καλύπτεται επαρκώς η αφοµοίωση του Ν χωρίς να 
δηµιουργούνται προβλήµατα νιτρορυπάνσεως, τα  οποία και σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωσή του τα διαθέτει. 

Τα υγρά απόβλητα αποτελούνται από τα νερά του πλυσίµατος και οδηγούνται στο υπάρχον σύστηµα 
στεγανού – απορροφητικού βόθρου, όπως παρουσιάζεται στο διάγραµµα κάλυψης. Ο στεγανός βόθρος είναι 
διαµέτρου 3m και βάθους 4m και όγκου 28,26m3. Ο απορροφητικός βόθρος αποτελείται από διάτρητους 
τσιµεντοσωλήνες, βάθους 3m και διαµέτρου 2,5m µε παράπλευρη επιφάνεια 23,55m2. Η αναγκαία ποσότητα 
νερού πλύσης που απαιτείται είναι περίπου 1 m3/ 100 – 120m2 για κάθε κτίριο εκτροφής οπότε η µέγιστη 
αναγκαία ποσότητα για τους δύο πτηνοθαλάµους είναι 24,4m3 ανά πλύση. Η συνολική παροχή υγρών 
αποβλήτων στην συγκεκριµένη µονάδα λαµβάνοντας υπόψη και τα ελάχιστα στραγγίσµατα της κοπροσωρού 
(1m3 περίπου) δεν αναµένεται να ξεπερνά τα Q=26m3/ηµέρα πλυσίµατος, ποσότητα η οποία καλύπτεται από 
τη χωρητικότητα του στεγανού βόθρου (V=28,26m3). Ο χρόνος παραµονής  των υγρών αποβλήτων στο 
στεγανό βόθρο θα είναι ανώτερος από το 24ωρο που ορίζεται σαν ελάχιστος χρόνος καθίζησης στο άρθρο 
9, παρ. 6, της Ε1β / 221 / 65 ΚΥΑ. Ο στεγανός βόθρος είναι κατασκευασµένος από οπλισµένο σκυρόδεµα 
και είναι κυλινδρικός καθώς έτσι αποφεύγεται η δηµιουργία ρωγµών και διαρροών (λόγω καλύτερης 
αντοχής). 

   Μετά και από το στεγανό βόθρο τα λύµατα απαλλαγµένα του βιολογικού φορτίου κατά 50% 
οδηγούνται σε απορροφητικό βόθρο µε καθαρό βάθος 3,00m και διάµετρο 2,5m από διάτρητους 
τσιµεντοσωλήνες περιβαλλόµενους από κροκάλα. Πάνω από την κροκάλα και σε πάχος 40-50 εκ θα 
τοποθετεί φυτόχωµα και θα φυτευτούν υδροχαρή φυτά. Οι βόθροι καλύπτονται µε πλάκα από οπλισµένο 
σκυρόδεµα, φέρουν κατάλληλο φρεάτιο επιθεώρησης και διάταξη αερισµού. Επίσης τα όρια της διατοµής της 
εκσκαφής τους τηρούν τις ελάχιστες αποστάσεις από θεµέλια κτιρίων, φρέατα, πηγές κ.λ.π. Σύµφωνα µε 
τον πίνακα VI της ΚΥΑΕ1 β/221/65, για το είδος εδάφους της περιοχής για κάθε m3 αποβλήτων ηµερησίως 
απαιτείται παράπλευρος επιφάνεια 20m2. Ο µέσος ηµερήσιος όρος υγρών αποβλήτων προς απορρόφηση θα 
είναι (Q)/45(ηµέρες µέχρι τo επόµενο πλύσιµο) = 0,577m3. Η απαιτούµενη παράπλευρη επιφάνεια του 
απορροφητικού βόθρου είναι: Ε απαιτ. =  0,577 x 20 = 11,55m2,  ενώ η υφιστάµενη είναι: 
Ε=2*π*R*υ=2*3,14*1,25*3=23,55m2>Ε απαιτ. 

Σηµειώνεται ότι το γήπεδο της πτηνοτροφικής µονάδας του θέµατος βρίσκεται εντός περιοχής του 
δικτύου Natura 2000 (GR - 2130012), εκτός ΖΟΕ και εντός της περιοχής ευθύνης του Φορέα ∆ιαχείρισης 
της λίµνης Παµβώτιδας.  

                         Καταλήγοντας, σας γνωρίζουµε ότι κατά την άποψή µας η εν λόγω Μ.Π.Ε. αντιµετωπίζει µε τρόπο 
ικανοποιητικό και αποτελεσµατικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη συνέχιση της λειτουργίας 
της παραπάνω δραστηριότητας. 

                        Επισηµαίνεται όµως, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιµετώπιση αυτή, αποτελεί η αυστηρή 
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που θα εγκριθούν – επιβληθούν µε την απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας έγκρισης αυτών. 

                  Σηµειώνεται ότι µέχρι σήµερα – στα πλαίσια της διαδικασίας δηµοσιοποίησης της υπόψη Μ.Π.Ε. – 
δεν έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία µας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και διαµαρτυρίες. 

. 
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Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σηµείου 
1 του παρόντος και λαµβάνοντας υπόψη  

α) την από 19-06-2017 εισήγηση της  ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού /Τµήµα 
Περιβάλλοντος Π.Η.  και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, η γνωµοδότησή 
µας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής: 

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 (απόφαση 6/99/13-07-2017) 

Γνωµοδοτεί θετικά για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του 
θέµατος, όπως διαβιβάσθηκε µε το αριθµ. 62646/10-05-2017  έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα 
Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού.. 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ». 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Α. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

Β. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

∆. ∆Ε ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. 
∆ΙΟΤΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ 
(ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 

 
 

Ε. ∆Ε ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. 
∆ΙΟΤΙ  ∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1) Φάκελος της ΜΠΕ 
2) Εισηγητικό Σηµείωµα της ∆/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα 

Περιβάλλοντος 
3) Αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   

Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου. 
4) Αντίγραφο της σελίδας της Ηµερήσιας Εφηµερίδας στην οποία δηµοσιεύθηκε.    

 
 
 

 

  
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
1. Πάντος Παναγιώτης 
2. Γοργόλης Βασίλειος 
3. Βαρέλης ∆ηµήτριος 
4. Μπούµπα Βασιλική 
5. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 
6. Βασιλάκης Περικλής 
7. Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα) 
8. Λάζος Ιωάννης 
9. Ντέτσικας Κων/νος 
10. Πάικας Σπυρίδων 
11. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
12. Ζιώβας Βασίλειος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
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∆10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ        
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. ∆/νση: ∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα                                         

Πληροφορίες: Β. Μαντζίλα 
Τηλ.: 26510 87441, 87319 
Fax:  26510 87441                                                         
E-mail:  epitropi.anaptyxis@php.gov.gr     

 
 
Ηµεροµηνία: 02-08-2017 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόµενου): 79375 / 3127 

Ηµεροµηνία:21-06-2017 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόµενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 Προς: 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου- ∆υτικής 
Μακεδονίας 
∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Ηπείρου 
5ο χλµ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. 
Τµήµα Περιβάλλοντος  
Ενταύθα 
Υπόψη: κ. Τσιάρα Ευάγγελο 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέµα 12ο 
Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δηµόσιας διαβούλευσης επί της 

Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 12η, α/α 3 ): «Αναβάθµιση – εκσυγχρονισµός του 

κέντρου εκποµπής, στη θέση µε κωδική ονοµασία «∆ΕΛΒΙΝΑΚΙ», και κωδικό αριθµό θέσης 

“3006040”, του ∆. Πωγωνίου , Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του 
έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.». 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

∆/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα Περιβάλλοντος 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η 
ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δηµόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. 

του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 12η, α/α 3 ): «Αναβάθµιση – εκσυγχρονισµός του κέντρου εκποµπής, 

στη θέση µε κωδική ονοµασία «∆ΕΛΒΙΝΑΚΙ», και κωδικό αριθµό θέσης “3006040”, του ∆. Πωγωνίου , 

Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η 

εταιρεία: «DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  λειτουργίας της µονάδας του   θέµατος   είναι η ανώνυµη εταιρεία παροχής υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιακού παρόχου ψηφιακών µεταδόσεων µε δ.τ. «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.». 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στην εκτίµηση των δυνητικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την αναβάθµιση – τον εκσυγχρονισµό του εξοπλισµού του υφιστάµενου 
κέντρου εκποµπής της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑ∆ΟΣΕΩΝ µε διακριτικό τίτλο «DIGEA - 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» στην θέση «ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», του ∆ήµου ∆ωδώνης της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 
                 Πρόκειται για έργο που αφορά το δίκτυο επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για την τηλεοπτική 
εκποµπή των ιδιωτικών σταθµών εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας. Η εν λόγω θέση έχει χωροµετρηθεί 
σε έκταση περίπου 500 τετραγωνικών µέτρων και βρίσκεται σε δηµοτική έκταση.  

Το κέντρο εκποµπής επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής τηλεοπτικού σήµατος αποτελείται από 
έναν ιστό και έναν οικίσκο. Ο ιστός που θα χρησιµοποιηθεί είναι επιτονούµενος µονοσωλήνιος συνολικού 
ύψους 13,00m. 
συνυπολογίζοντας το αλεξικέραυνο. Είναι θερµογαλβανισµένη µεταλλική κατασκευή και θεµελιώνεται στο 
έδαφος µέσω ενός θεµελίου οπλισµένου σκυροδέµατος διαστάσεων περίπου 1.00Χ1.00Χ1.00 (µ), το οποίο 
είναι εγκιβωτισµένο στο έδαφος. Η ευστάθεια και η κατακορυφότητα του ιστού εξασφαλίζεται µε την χρήση 
συρµατοσχοίνων, τα οποία προσδένονται στον ιστό σε ορισµένες στάθµες καθ’ ύψος και καταλήγουν στο 
έδαφος, στο οποίο αγκυρώνονται σε τρία θεµέλια οπλισµένου σκυροδέµατος διαστάσεων 1.30Χ1.30Χ1.30 
(µ), τα οποία είναι εγκιβωτισµένα στο έδαφος. Στον ιστό θα εγκατασταθεί το κύριο κεραιοσύστηµα σε ύψος 
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10.30m από τη βάση του ιστού, το οποίο θα χρησιµοποιείται για την εκποµπή των τηλεοπτικών σηµάτων 
εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας. Επί του ιστού θα εγκατασταθούν και δύο µικροκυµµατικά κάτοπτρα 
αφού εκδοθούν οι σχετικές άδειες από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (αρ. πρωτ. 
23220/Φ615/2-1-2017). Για τις ανάγκες αναβάθµισης των προϋφιστάµενων εγκαταστάσεων εκποµπής 
επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής τηλεοπτικού σήµατος θα πραγµατοποιηθούν εργασίες που θα 
περιλαµβάνουν 

• την αντικατάσταση του υφιστάµενου οικίσκου διαστάσεων 0,90Χ0,90Χ2,15m(ΜΧΠΧY) µε νέο 
προκατασκευασµένο µεταλλικό οικίσκο στέγασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού 

• την εγκατάσταση νέου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού στον νέο οικίσκο 
• την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος 7KVA και δεξαµενής πετρελαίου στον νέο 

οικίσκο 
Ο οικίσκος εξοπλισµού που θα εγκαταστασθεί θα είναι µεταλλικός προκατασκευασµένος διαστάσεων 
5,50Χ2,50Χ3,30 m(ΜΧΠΧY) και θα εδράζεται επί νέας βάσης σκυροδέµατος επί εδάφους. 

Το έργο λόγω της µικρής έκτασης που καταλαµβάνει, αλλά και λόγω της φύσεώς του, δεν θα 
προκαλέσει καµιά επίπτωση στο έδαφος. Κατά τη λειτουργία του κέντρου εκποµπής τηλεοπτικού σήµατος, 
δεν προκαλούνται επιπτώσεις στη χλωρίδα τόσο της άµεσης περιοχής του έργου, όσο και της ευρύτερης 
περιοχής, λόγω του µικρού µεγέθους του έργου. Επίσης, δεν προκαλούνται επιπτώσεις στην πανίδα τόσο 
της άµεσης περιοχής του έργου όσο και της ευρύτερης περιοχής. Κατά τη συντήρηση του κέντρου 
ενδέχεται να υπάρξει ελάχιστη και παροδική όχληση στην πανίδα της περιοχής, που όµως δεν αξιολογείται 
λόγω του µικρού µεγέθους της και της µικρής χρονικής διάρκειας που αυτή λαµβάνει χώρα. Μετά την 
αποχώρηση των συντηρητών τα είδη της πανίδας που ενδεχοµένως αποµακρύνθηκαν από την ακριβή θέση 
του έργου επανέρχονται ανενόχλητα.  

 
Μέτρα αντιµετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
 
Τόσο κατά τη φάση λειτουργίας αλλά και µε το πέρας της λειτουργίας, τα εξαρτήµατα ο εξοπλισµός 

και παντός είδους απόβλητα (άχρηστος ηλεκτρικός - ηλεκτρολογικός εξοπλισµός) να µεταφέρονται και να 
διαχειρίζονται σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία. Η προστασία του κοινού έχει να κάνει µε την λήψη όλων 
των απαραίτητων µέτρων από πλευράς των υπευθύνων του σταθµού, έτσι ώστε να είναι απαγορευµένη η 
πρόσβαση στο χώρο της εγκατάστασης για τον οποιοδήποτε, που δεν θα είναι εξουσιοδοτηµένος. Αυτή η 
απαγόρευση έχει να κάνει µόνο µε την προστασία των εγκαταστάσεων από κακόβουλες ενέργειες και µε την 
άνοδο στις κατασκευές, ατόµων που δεν έχουν τη γνώση να το κάνουν, αφού κανένας άλλος κίνδυνος δεν 
υπάρχει για την ανθρώπινη υγεία. Θα πρέπει λοιπόν η περίφραξη να είναι επαρκής, να φέρει κλειδαριά 
ασφαλείας και να διατηρείται σε καλή κατάσταση. Η Εταιρεία πρέπει να έχει διαρκώς αναρτηµένη, σε 
εµφανές σηµείο των εγκαταστάσεων, ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία να αναγράφονται η 
Επωνυµία του κατόχου και τα στοιχεία που αφορούν την ασφαλή και νόµιµη λειτουργία του σταθµού. 
Απαγορεύεται η καύση οποιουδήποτε υλικού στον χώρο των εγκαταστάσεων. Σύµφωνα µε το Ν. 1568/85 
(ΦΕΚ 177/Α/1985) πρέπει να υπάρχει στον χώρο του σταθµού φορητός πυροσβεστήρας µε ακροφύσιο 
ΑΒCE κατασβεστικής ικανότητας 89Β και φέρει ένδειξη CE µε πιστοποιητικό EN3CO2. 

 
 
Προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι 
 

• Οργάνωση του εργοταξίου µε σκοπό την πρόληψη και αποφυγή ατυχηµάτων. 
• Μέριµνα έτσι ώστε τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή να είναι τελευταίας 

τεχνολογίας και κατά το δυνατόν αθόρυβα καλύπτοντας τα κοινοτικά και ελληνικά όρια θορύβου. 
• Εκποµπές θορύβου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας, 

και λήψη όλων των κατάλληλων µέτρων (ηχοπετάσµατα, κ.τ.λ.), για τη µείωση στο ελάχιστο των 
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ηχητικών εκποµπών. 
• Πλήρης αποκατάσταση του χώρου και αποµάκρυνση του µηχανοκίνητου εξοπλισµού, µετά το πέρας 

των εργασιών. 
• Αποµάκρυνση όλων των βοηθητικών εγκαταστάσεων, υλικών και εφοδίων που χρησιµοποιήθηκαν 

κατά την φάση κατασκευής. Απαγορεύεται η χρήση του ακάλυπτου χώρου για τοποθέτηση 
µηχανηµάτων, αχρήστων υλικών εργαλείων κ.λ.π. 

• Με µέριµνα της εταιρείας να αποκλειστεί η δυνατότητα πρόσβασης του κοινού εντός της περίφραξης. 
• Η ισοδύναµη πυκνότητα ισχύος επιπέδου κύµατος στους προσπελάσιµους από το κοινό χώρους 

πλησίον της εγκατάστασης να µη ξεπερνά τα θεσπισµένα όρια. 
• Η Εταιρεία πρέπει να έχει διαρκώς αναρτηµένη, σε εµφανές σηµείο των εγκαταστάσεων, 

ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία να αναγράφονται η Επωνυµία του κατόχου και τα 
στοιχεία που αφορούν την ασφαλή και νόµιµη λειτουργία του σταθµού. 

• Να ληφθούν τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις µέτρα πυρασφάλειας / πυροπροστασίας. 
• Αναβάθµιση που φυσικού περιβάλλοντος εγγύς των εγκαταστάσεων µε την φύτευση περιµετρικά και 

εντός του χώρου συστάδων δένδρων και χαµηλού πρασίνου, λαµβάνοντας υπόψη το φυσικό 
χαρακτήρα και τα είδη της περιοχής. 

• Πραγµατοποίηση τακτικών ελέγχων για την οµαλή λειτουργία της εγκατάστασης. 
 
Σηµειώνεται ότι το γήπεδο της δραστηριότητας του θέµατος βρίσκεται εντός περιοχής του δικτύου 

Natura 2000 (GR - 2130010) και εντός καταφυγίου άγριας ζωής (Κ - 193).  
Στη Μ.Π.Ε. του θέµατος περιλαµβάνονται Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, Μελέτη ραδιοεκποµπών 

κεραιών σταθµού DIGEA και Μελέτη εκτίµησης και αξιολόγησης του ηλεκτροµαγνητικού υποβάθρου στην 
περιοχή µελέτης. 

Καταλήγοντας, σας γνωρίζουµε ότι - κατά την άποψή µας - η εν λόγω Μ.Π.Ε. αντιµετωπίζει κατά 
τρόπο ικανοποιητικό και αποτελεσµατικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή και 
λειτουργία του  έργου του θέµατος µε την απαραίτητη προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων καθώς και αυτών που θα εγκριθούν - επιβληθούν µε την  απόφαση έγκρισής τους. 

Σηµειώνεται ότι µέχρι σήµερα – στα πλαίσια της διαδικασίας δηµοσιοποίησης της υπόψη Μ.Π.Ε. – 
δεν έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία µας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και διαµαρτυρίες. 

. 
 

Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σηµείου 
1 του παρόντος και λαµβάνοντας υπόψη α) ΤΗΝ ΑΠΌ 21-06-2017 εισήγηση  της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού / Τµήµα Περιβάλλοντος Π.Η. και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης 
του θέµατος, η γνωµοδότησή µας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
έχει ως εξής: 

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 (απόφαση 6/100/13-07-2017) 

Γνωµοδοτεί θετικά για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέµατος, 

όπως διαβιβάσθηκε µε το αριθµ. 65970/16-05-2017 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 

∆υτικής Μακεδονίας ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα Περιβαλλοντικού & 

Χωρικού Σχεδιασµού. 

� .ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 
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Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
1. Πάντος Παναγιώτης 
2. Γοργόλης Βασίλειος 
3. Βαρέλης ∆ηµήτριος 
4. Μπούµπα Βασιλική 
5. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 
6. Βασιλάκης Περικλής 
7. Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα) 
8. Λάζος Ιωάννης 
9. Ντέτσικας Κων/νος 
10. Πάικας Σπυρίδων 
11. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
12. Ζιώβας Βασίλειος 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Α. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
 

Β. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

∆. ∆Ε ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. 
∆ΙΟΤΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ 
(ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 

 
 

Ε. ∆Ε ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. 
∆ΙΟΤΙ  ∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

1) Φάκελος της ΜΠΕ 
2) Εισηγητικό Σηµείωµα της ∆/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα 

Περιβάλλοντος 
3) Αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   

Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου. 
4) Αντίγραφο της σελίδας της Ηµερήσιας Εφηµερίδας στην οποία δηµοσιεύθηκε.    

 
 
 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

√ 
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∆10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ        
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. ∆/νση: ∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα                                         

Πληροφορίες: Β. Μαντζίλα 
Τηλ.: 26510 87441, 87319 
Fax:  26510 87441                                                         
E-mail:  epitropi.anaptyxis@php.gov.gr     

 
 
Ηµεροµηνία: 02-08-2017 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόµενου): 79377 / 3128 

Ηµεροµηνία:20-06-2017 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόµενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 Προς: 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου- ∆υτικής 
Μακεδονίας 
∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Ηπείρου 
5ο χλµ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. 
Τµήµα Περιβάλλοντος  
Ενταύθα 
Υπόψη: κ. Τσιάρα Ευάγγελο 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέµα 13ο 
Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δηµόσιας διαβούλευσης επί της 

Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α1): «Αναβάθµιση  και λειτουργία του Υφιστάµενου Κέντρου 

Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκποµπής, στη θέση «ΛΙΓΓΙΑ∆ΕΣ», του ∆ήµου Ιωαννιτών, Π.Ε. 

Ιωαννίνων». Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η 

εταιρεία: «DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.». 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

∆/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα Περιβάλλοντος 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η 
ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δηµόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. 

του έργου (Υποκατηγορία Α1): «Αναβάθµιση  και λειτουργία του Υφιστάµενου Κέντρου Επίγειας Ψηφιακής 

Ευρυεκποµπής, στη θέση «ΛΙΓΓΙΑ∆ΕΣ», του ∆ήµου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας 

πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  λειτουργίας της µονάδας του   θέµατος   είναι η ανώνυµη εταιρεία παροχής υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιακού παρόχου ψηφιακών µεταδόσεων µε δ.τ. «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.». 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στην εκτίµηση των δυνητικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την αναβάθµιση – τον εκσυγχρονισµό του εξοπλισµού του υφιστάµενου 
κέντρου εκποµπής της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑ∆ΟΣΕΩΝ µε διακριτικό τίτλο «DIGEA - 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» στην θέση «ΛΙΓΓΙΑ∆ΕΣ», του ∆ήµου Ιωαννιτών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων. 
            Πρόκειται για έργο που αφορά το δίκτυο επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για την τηλεοπτική 
εκποµπή των ιδιωτικών σταθµών εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας. Η εν λόγω θέση έχει χωροµετρηθεί 
σε έκταση περίπου 688,34 τετραγωνικών µέτρων και βρίσκεται σε δηµοτική έκταση.  
 

Το κέντρο εκποµπής επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής τηλεοπτικού σήµατος αποτελείται από 
έναν ιστό και δύο µεταλλικούς οικίσκους (οικίσκος εξοπλισµού - οικίσκος γεννήτριας). 
Ο ιστός είναι µονοσωλήνιος επιτονούµενος (µε συρµατόσχοινα) συνολικού ύψους 28,50µ. 
συµπεριλαµβανοµένου του αλεξικέραυνου. Είναι θερµογαλβανισµένη µεταλλική κατασκευή και θεµελιώνεται 
στο έδαφος µέσω ενός θεµελίου οπλισµένου σκυροδέµατος διαστάσεων 1.00Χ1.00Χ1.00 µ.. Η ευστάθεια και 
η κατακορυφότητα του ιστού εξασφαλίζεται µε την χρήση συρµατοσχοίνων, τα οποία προσδένονται στον ιστό 
σε ορισµένες στάθµες καθ’ ύψος και καταλήγουν στο έδαφος, στο οποίο αγκυρώνονται σε τρία θεµέλια 
οπλισµένου σκυροδέµατος διαστάσεων 1.30Χ1.30Χ1.30 µ., τα οποία είναι εγκιβωτισµένα στο έδαφος. Στον 
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ιστό βρίσκεται εγκατεστηµένο το κύριο κεραιοσύστηµα σε ύψος 24,20 µ. από τη βάση του ιστού, το οποίο 
χρησιµοποιείται για την εκποµπή των τηλεοπτικών σηµάτων εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας. Το 
κεραιοσύστηµα αυτό χρησιµοποιούνταν για την εκποµπή αναλογικού τηλεοπτικού σήµατος. Υπάρχει επίσης 
εγκατεστηµένο εφεδρικό - ανενεργό κεραιοσύστηµα σε ύψος 20,35m από τη βάση του ιστού. Τέλος επί του 
ιστού έχει επίσης εγκατασταθεί µικροκυµατικό κάτοπτρο (microwave link), το οποίο έχει άδεια λειτουργίας 
από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (αρ. πρωτ. 14060/Φ615). 

Ο οικίσκος εξοπλισµού έχει διαστάσεις 4,60Χ2,50Χ2,45 µ., είναι προκατασκευασµένος µε 
µεταλλικό σκελετό και µε οροφή, δάπεδο και πλαγιοκάλυψη από θερµοµονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης. 
Εδράζεται επί βάσης οπλισµένου σκυροδέµατος. Ο οικίσκος γεννήτριας έχει διαστάσεις 4,60Χ2,50Χ3,25 µ., 
και εγκαταστάθηκε στο κέντρο εκποµπής για τη στέγαση του απαιτούµενου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού 
εκποµπής του επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήµατος. 
 

Το έργο λόγω της µικρής έκτασης που καταλαµβάνει, αλλά και λόγω της φύσεώς του, δεν θα 
προκαλέσει καµιά επίπτωση στο έδαφος. Κατά τη λειτουργία του κέντρου εκποµπής τηλεοπτικού σήµατος, 
δεν προκαλούνται επιπτώσεις στη χλωρίδα τόσο της άµεσης περιοχής του έργου, όσο και της ευρύτερης 
περιοχής, λόγω του µικρού µεγέθους του έργου. Επίσης, δεν προκαλούνται επιπτώσεις στην πανίδα τόσο 
της άµεσης περιοχής του έργου όσο και της ευρύτερης περιοχής. Κατά τη συντήρηση του κέντρου 
ενδέχεται να υπάρξει ελάχιστη και παροδική όχληση στην πανίδα της περιοχής, που όµως δεν αξιολογείται 
λόγω του µικρού µεγέθους της και της µικρής χρονικής διάρκειας που αυτή λαµβάνει χώρα. Μετά την 
αποχώρηση των συντηρητών τα είδη της πανίδας που ενδεχοµένως αποµακρύνθηκαν από την ακριβή θέση 
του έργου επανέρχονται ανενόχλητα.  

 
Μέτρα αντιµετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
 
Τόσο κατά τη φάση λειτουργίας αλλά και µε το πέρας της λειτουργίας, τα εξαρτήµατα ο εξοπλισµός 

και παντός είδους απόβλητα (άχρηστος ηλεκτρικός - ηλεκτρολογικός εξοπλισµός) να µεταφέρονται και να 
διαχειρίζονται σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία. Η προστασία του κοινού έχει να κάνει µε την λήψη όλων 
των απαραίτητων µέτρων από πλευράς των υπευθύνων του σταθµού, έτσι ώστε να είναι απαγορευµένη η 
πρόσβαση στο χώρο της εγκατάστασης για τον οποιοδήποτε, που δεν θα είναι εξουσιοδοτηµένος. Αυτή η 
απαγόρευση έχει να κάνει µόνο µε την προστασία των εγκαταστάσεων από κακόβουλες ενέργειες και µε την 
άνοδο στις κατασκευές, ατόµων που δεν έχουν τη γνώση να το κάνουν, αφού κανένας άλλος κίνδυνος δεν 
υπάρχει για την ανθρώπινη υγεία. Θα πρέπει λοιπόν η περίφραξη να είναι επαρκής, να φέρει κλειδαριά 
ασφαλείας και να διατηρείται σε καλή κατάσταση. Η Εταιρεία πρέπει να έχει διαρκώς αναρτηµένη, σε 
εµφανές σηµείο των εγκαταστάσεων, ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία να αναγράφονται η 
Επωνυµία του κατόχου και τα στοιχεία που αφορούν την ασφαλή και νόµιµη λειτουργία του σταθµού. 
Απαγορεύεται η καύση οποιουδήποτε υλικού στον χώρο των εγκαταστάσεων. Σύµφωνα µε το Ν. 1568/85 
(ΦΕΚ 177/Α/1985) πρέπει να υπάρχει στον χώρο του σταθµού φορητός πυροσβεστήρας µε ακροφύσιο 
ΑΒCE κατασβεστικής ικανότητας 89Β και φέρει ένδειξη CE µε πιστοποιητικό EN3CO2. 

 
 
Προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι 
 

• Οργάνωση του εργοταξίου µε σκοπό την πρόληψη και αποφυγή ατυχηµάτων. 
• Μέριµνα έτσι ώστε τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή να είναι τελευταίας 

τεχνολογίας και κατά το δυνατόν αθόρυβα καλύπτοντας τα κοινοτικά και ελληνικά όρια θορύβου. 
• Εκποµπές θορύβου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας, 

και λήψη όλων των κατάλληλων µέτρων (ηχοπετάσµατα, κ.τ.λ.), για τη µείωση στο ελάχιστο των 
ηχητικών εκποµπών. 
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• Πλήρης αποκατάσταση του χώρου και αποµάκρυνση του µηχανοκίνητου εξοπλισµού, µετά το πέρας 
των εργασιών. 

• Αποµάκρυνση όλων των βοηθητικών εγκαταστάσεων, υλικών και εφοδίων που χρησιµοποιήθηκαν 
κατά την φάση κατασκευής. Απαγορεύεται η χρήση του ακάλυπτου χώρου για τοποθέτηση 
µηχανηµάτων, αχρήστων υλικών εργαλείων κ.λ.π. 

• Με µέριµνα της εταιρείας να αποκλειστεί η δυνατότητα πρόσβασης του κοινού εντός της περίφραξης. 
• Η ισοδύναµη πυκνότητα ισχύος επιπέδου κύµατος στους προσπελάσιµους από το κοινό χώρους 

πλησίον της εγκατάστασης να µη ξεπερνά τα θεσπισµένα όρια. 
• Η Εταιρεία πρέπει να έχει διαρκώς αναρτηµένη, σε εµφανές σηµείο των εγκαταστάσεων, 

ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία να αναγράφονται η Επωνυµία του κατόχου και τα 
στοιχεία που αφορούν την ασφαλή και νόµιµη λειτουργία του σταθµού. 

• Να ληφθούν τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις µέτρα πυρασφάλειας / πυροπροστασίας. 
• Αναβάθµιση που φυσικού περιβάλλοντος εγγύς των εγκαταστάσεων µε την φύτευση περιµετρικά και 

εντός του χώρου συστάδων δένδρων και χαµηλού πρασίνου, λαµβάνοντας υπόψη το φυσικό 
χαρακτήρα και τα είδη της περιοχής. 

• Πραγµατοποίηση τακτικών ελέγχων για την οµαλή λειτουργία της εγκατάστασης. 
 
Σηµειώνεται ότι το γήπεδο της δραστηριότητας του θέµατος βρίσκεται εντός περιοχής του δικτύου 

Natura 2000 (GR - 2130008) και εντός της περιοχής ευθύνης του Φορέα ∆ιαχείρισης της λίµνης 
Παµβώτιδας.  

Στη Μ.Π.Ε. του θέµατος περιλαµβάνονται Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, Μελέτη ραδιοεκποµπών 
κεραιών σταθµού DIGEA και Μελέτη εκτίµησης και αξιολόγησης του ηλεκτροµαγνητικού υποβάθρου στην 
περιοχή µελέτης. 

Καταλήγοντας, σας γνωρίζουµε ότι - κατά την άποψή µας - η εν λόγω Μ.Π.Ε. αντιµετωπίζει κατά 
τρόπο ικανοποιητικό και αποτελεσµατικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή και 
λειτουργία του  έργου του θέµατος µε την απαραίτητη προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων καθώς και αυτών που θα εγκριθούν - επιβληθούν µε την  απόφαση έγκρισής τους. 

Σηµειώνεται ότι µέχρι σήµερα – στα πλαίσια της διαδικασίας δηµοσιοποίησης της υπόψη Μ.Π.Ε. – 
δεν έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία µας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και διαµαρτυρίες. 

. 
 

Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σηµείου 
1 του παρόντος και λαµβάνοντας υπόψη α) την από 21-06-2017 εισήγηση της  ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού Α./Τµήµα περιβάλλοντος Π.Η. και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της 
συζήτησης του θέµατος, η γνωµοδότησή µας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) έχει ως εξής: 

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 (απόφαση 6/101/13-07-2017) 

Γνωµοδοτεί θετικά για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέµατος, 

όπως διαβιβάσθηκε µε το αριθµ. 23089/10-05-2017 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 

∆υτικής Μακεδονίας ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα Περιβαλλοντικού & 

Χωρικού Σχεδιασµού. 

� .ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Α. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
 

Β. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

∆. ∆Ε ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. 
∆ΙΟΤΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ 
(ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 

 
 

Ε. ∆Ε ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. 
∆ΙΟΤΙ  ∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

1) Φάκελος της ΜΠΕ 
2) Εισηγητικό Σηµείωµα της ∆/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα 

Περιβάλλοντος 
3) Αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   

Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου. 
4) Αντίγραφο της σελίδας της Ηµερήσιας Εφηµερίδας στην οποία δηµοσιεύθηκε.    

 
 
 

 

 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
1. Πάντος Παναγιώτης 
2. Γοργόλης Βασίλειος 
3. Βαρέλης ∆ηµήτριος 
4. Μπούµπα Βασιλική 
5. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 
6. Βασιλάκης Περικλής 
7. Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα) 
8. Λάζος Ιωάννης 
9. Ντέτσικας Κων/νος 
10. Πάικας Σπυρίδων 
11. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
12. Ζιώβας Βασίλειος 

√ 
 

 

 

 

 

√ 
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∆10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ        
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. ∆/νση: ∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα                                         

Πληροφορίες: Β. Μαντζίλα 
Τηλ.: 26510 87441, 87319 
Fax:  26510 87441                                                         
E-mail:  epitropi.anaptyxis@php.gov.gr     

 
 
Ηµεροµηνία: 02-08-2017 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόµενου): 79380 / 3130 

Ηµεροµηνία:21-06-2017 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόµενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 Προς: 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου- ∆υτικής 
Μακεδονίας 
∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Ηπείρου 
5ο χλµ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. 
Τµήµα Περιβάλλοντος  
Ενταύθα 
Υπόψη: κ. Τσιάρα Ευάγγελο 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΠΗΖ7Λ9-5Χ9



 52 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέµα 14ο 
Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δηµόσιας διαβούλευσης επί της 

Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 12η, α/α 3 ): «Αναβάθµιση – εκσυγχρονισµός του 

κέντρου εκποµπής, στη θέση µε κωδική ονοµασία «ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», και κωδικό αριθµό 

θέσης “3006039”, του ∆. ∆ωδώνης , Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του 

έργου ή της δραστηριότητας η εταιρεία: «DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.». 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

∆/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα Περιβάλλοντος 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η 
ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δηµόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. 

του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 12η, α/α 3 ): «Αναβάθµιση – εκσυγχρονισµός του κέντρου εκποµπής, 

στη θέση µε κωδική ονοµασία «ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», και κωδικό αριθµό θέσης “3006039”, του 

∆. ∆ωδώνης , Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας 

η εταιρεία: «DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  λειτουργίας της µονάδας του   θέµατος   είναι η ανώνυµη εταιρεία παροχής υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιακού παρόχου ψηφιακών µεταδόσεων µε δ.τ. «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.». 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στην εκτίµηση των δυνητικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την αναβάθµιση – τον εκσυγχρονισµό του εξοπλισµού του υφιστάµενου 
κέντρου εκποµπής της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑ∆ΟΣΕΩΝ µε διακριτικό τίτλο «DIGEA - 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» στην θέση «ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», του ∆ήµου ∆ωδώνης της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 
                  Πρόκειται για έργο που αφορά το δίκτυο επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για την τηλεοπτική 
εκποµπή των ιδιωτικών σταθµών εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας. Η εν λόγω θέση έχει χωροµετρηθεί 
σε έκταση περίπου 500,31 τετραγωνικών µέτρων και βρίσκεται σε δηµοτική έκταση.  
 

Το κέντρο εκποµπής επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής τηλεοπτικού σήµατος αποτελείται από 
έναν ιστό και έναν οικίσκο. 
Ο ιστός είναι µονοσωλήνιος επιτονούµενος (µε συρµατόσχοινα) συνολικού ύψους 19,15µ. 
συµπεριλαµβανοµένου του αλεξικέραυνου. Είναι θερµογαλβανισµένη µεταλλική κατασκευή και θεµελιώνεται 
στο έδαφος µέσω ενός θεµελίου οπλισµένου σκυροδέµατος διαστάσεων 0,75Χ0,75Χ1.00 µ.. Η ευστάθεια και 
η κατακορυφότητα του ιστού εξασφαλίζεται µε την χρήση συρµατοσχοίνων, τα οποία προσδένονται στον ιστό 
σε ορισµένες στάθµες καθ’ ύψος και καταλήγουν στο έδαφος, στο οποίο αγκυρώνονται σε τρία θεµέλια 
οπλισµένου σκυροδέµατος διαστάσεων 1.30Χ1.30Χ1.30 µ., τα οποία είναι εγκιβωτισµένα στο έδαφος. Στον 

ΑΔΑ: ΩΠΗΖ7Λ9-5Χ9



 53 

ιστό βρίσκεται εγκατεστηµένο το κύριο κεραιοσύστηµα σε ύψος 17,20 µ. από τη βάση του ιστού, το οποίο 
χρησιµοποιείται για την εκποµπή των τηλεοπτικών σηµάτων εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας. Το 
κεραιοσύστηµα αυτό χρησιµοποιούνταν για την εκποµπή αναλογικού τηλεοπτικού σήµατος. Υπάρχει επίσης 
εγκατεστηµένο εφεδρικό - ανενεργό κεραιοσύστηµα σε ύψος 13,50 µ. από τη βάση του ιστού. Τέλος επί του 
ιστού έχει επίσης εγκατασταθεί µικροκυµατικό κάτοπτρο (microwave link), το οποίο έχει άδεια λειτουργίας 
από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (αρ. πρωτ. 14060/Φ615). 

Ο οικίσκος είναι χτιστός διαστάσεων 43,20Χ3,05Χ3,00 µ. Στον οικίσκο υπήρχε εγκατεστηµένος 
εξοπλισµός εκποµπής αναλογικού σήµατος. Πραγµατοποιήθηκαν εργασίες για την αντικατάσταση του 
παλαιού εξοπλισµού µε σύγχρονο εξοπλισµό για την εκποµπή του επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήµατος. 
 

Το έργο λόγω της µικρής έκτασης που καταλαµβάνει, αλλά και λόγω της φύσεώς του, δεν θα 
προκαλέσει καµιά επίπτωση στο έδαφος. Κατά τη λειτουργία του κέντρου εκποµπής τηλεοπτικού σήµατος, 
δεν προκαλούνται επιπτώσεις στη χλωρίδα τόσο της άµεσης περιοχής του έργου, όσο και της ευρύτερης 
περιοχής, λόγω του µικρού µεγέθους του έργου. Επίσης, δεν προκαλούνται επιπτώσεις στην πανίδα τόσο 
της άµεσης περιοχής του έργου όσο και της ευρύτερης περιοχής. Κατά τη συντήρηση του κέντρου 
ενδέχεται να υπάρξει ελάχιστη και παροδική όχληση στην πανίδα της περιοχής, που όµως δεν αξιολογείται 
λόγω του µικρού µεγέθους της και της µικρής χρονικής διάρκειας που αυτή λαµβάνει χώρα. Μετά την 
αποχώρηση των συντηρητών τα είδη της πανίδας που ενδεχοµένως αποµακρύνθηκαν από την ακριβή θέση 
του έργου επανέρχονται ανενόχλητα.  

 
Μέτρα αντιµετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
 
Τόσο κατά τη φάση λειτουργίας αλλά και µε το πέρας της λειτουργίας, τα εξαρτήµατα ο εξοπλισµός 

και παντός είδους απόβλητα (άχρηστος ηλεκτρικός - ηλεκτρολογικός εξοπλισµός) να µεταφέρονται και να 
διαχειρίζονται σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία. Η προστασία του κοινού έχει να κάνει µε την λήψη όλων 
των απαραίτητων µέτρων από πλευράς των υπευθύνων του σταθµού, έτσι ώστε να είναι απαγορευµένη η 
πρόσβαση στο χώρο της εγκατάστασης για τον οποιοδήποτε, που δεν θα είναι εξουσιοδοτηµένος. Αυτή η 
απαγόρευση έχει να κάνει µόνο µε την προστασία των εγκαταστάσεων από κακόβουλες ενέργειες και µε την 
άνοδο στις κατασκευές, ατόµων που δεν έχουν τη γνώση να το κάνουν, αφού κανένας άλλος κίνδυνος δεν 
υπάρχει για την ανθρώπινη υγεία. Θα πρέπει λοιπόν η περίφραξη να είναι επαρκής, να φέρει κλειδαριά 
ασφαλείας και να διατηρείται σε καλή κατάσταση. Η Εταιρεία πρέπει να έχει διαρκώς αναρτηµένη, σε 
εµφανές σηµείο των εγκαταστάσεων, ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία να αναγράφονται η 
Επωνυµία του κατόχου και τα στοιχεία που αφορούν την ασφαλή και νόµιµη λειτουργία του σταθµού. 
Απαγορεύεται η καύση οποιουδήποτε υλικού στον χώρο των εγκαταστάσεων. Σύµφωνα µε το Ν. 1568/85 
(ΦΕΚ 177/Α/1985) πρέπει να υπάρχει στον χώρο του σταθµού φορητός πυροσβεστήρας µε ακροφύσιο 
ΑΒCE κατασβεστικής ικανότητας 89Β και φέρει ένδειξη CE µε πιστοποιητικό EN3CO2. 

 
 
Προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι 
 

• Οργάνωση του εργοταξίου µε σκοπό την πρόληψη και αποφυγή ατυχηµάτων. 
• Μέριµνα έτσι ώστε τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή να είναι τελευταίας 

τεχνολογίας και κατά το δυνατόν αθόρυβα καλύπτοντας τα κοινοτικά και ελληνικά όρια θορύβου. 
• Εκποµπές θορύβου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας, 

και λήψη όλων των κατάλληλων µέτρων (ηχοπετάσµατα, κ.τ.λ.), για τη µείωση στο ελάχιστο των 
ηχητικών εκποµπών. 

• Πλήρης αποκατάσταση του χώρου και αποµάκρυνση του µηχανοκίνητου εξοπλισµού, µετά το πέρας 
των εργασιών. 
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• Αποµάκρυνση όλων των βοηθητικών εγκαταστάσεων, υλικών και εφοδίων που χρησιµοποιήθηκαν 
κατά την φάση κατασκευής. Απαγορεύεται η χρήση του ακάλυπτου χώρου για τοποθέτηση 
µηχανηµάτων, αχρήστων υλικών εργαλείων κ.λ.π. 

• Με µέριµνα της εταιρείας να αποκλειστεί η δυνατότητα πρόσβασης του κοινού εντός της περίφραξης. 
• Η ισοδύναµη πυκνότητα ισχύος επιπέδου κύµατος στους προσπελάσιµους από το κοινό χώρους 

πλησίον της εγκατάστασης να µη ξεπερνά τα θεσπισµένα όρια. 
• Η Εταιρεία πρέπει να έχει διαρκώς αναρτηµένη, σε εµφανές σηµείο των εγκαταστάσεων, 

ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία να αναγράφονται η Επωνυµία του κατόχου και τα 
στοιχεία που αφορούν την ασφαλή και νόµιµη λειτουργία του σταθµού. 

• Να ληφθούν τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις µέτρα πυρασφάλειας / πυροπροστασίας. 
• Αναβάθµιση που φυσικού περιβάλλοντος εγγύς των εγκαταστάσεων µε την φύτευση περιµετρικά και 

εντός του χώρου συστάδων δένδρων και χαµηλού πρασίνου, λαµβάνοντας υπόψη το φυσικό 
χαρακτήρα και τα είδη της περιοχής. 

• Πραγµατοποίηση τακτικών ελέγχων για την οµαλή λειτουργία της εγκατάστασης. 
 
Σηµειώνεται ότι το γήπεδο της δραστηριότητας του θέµατος βρίσκεται εκτός περιοχής του δικτύου 

Natura 2000 αλλά εντός της περιοχής ευθύνης του Φορέα ∆ιαχείρισης της λίµνης Παµβώτιδας.  
Στη Μ.Π.Ε. του θέµατος περιλαµβάνονται Μελέτη ραδιοεκποµπών κεραιών σταθµού DIGEA και 

Μελέτη εκτίµησης και αξιολόγησης του ηλεκτροµαγνητικού υποβάθρου στην περιοχή µελέτης. 
Καταλήγοντας, σας γνωρίζουµε ότι - κατά την άποψή µας - η εν λόγω Μ.Π.Ε. αντιµετωπίζει κατά 

τρόπο ικανοποιητικό και αποτελεσµατικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή και 
λειτουργία του  έργου του θέµατος µε την απαραίτητη προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων καθώς και αυτών που θα εγκριθούν - επιβληθούν µε την  απόφαση έγκρισής τους. 

Σηµειώνεται ότι µέχρι σήµερα – στα πλαίσια της διαδικασίας δηµοσιοποίησης της υπόψη Μ.Π.Ε. – 
δεν έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία µας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και διαµαρτυρίες. 

 
 

Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σηµείου 
1 του παρόντος και λαµβάνοντας υπόψη α) την από 21-06-2017 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού Τµήµα Περιβάλλοντος Π.Η. και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης 
του θέµατος, η γνωµοδότησή µας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
έχει ως εξής: 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 (απόφαση 6/102/13-07-2017) 

Γνωµοδοτεί θετικά για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέµατος, 

όπως διαβιβάσθηκε µε το αριθµ. 65296/16-05-201717 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 

∆υτικής Μακεδονίας ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα Περιβαλλοντικού & 

Χωρικού Σχεδιασµού. 

� .ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Α. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
 

Β. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

∆. ∆Ε ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. 
∆ΙΟΤΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ 
(ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 

 
 

Ε. ∆Ε ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. 
∆ΙΟΤΙ  ∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

1) Φάκελος της ΜΠΕ 
2) Εισηγητικό Σηµείωµα της ∆/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα 

Περιβάλλοντος 
3) Αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   

Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου. 
4) Αντίγραφο της σελίδας της Ηµερήσιας Εφηµερίδας στην οποία δηµοσιεύθηκε.    

 
 
 

 

 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
1. Πάντος Παναγιώτης 
2. Γοργόλης Βασίλειος 
3. Βαρέλης ∆ηµήτριος 
4. Μπούµπα Βασιλική 
5. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 
6. Βασιλάκης Περικλής 
7. Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα) 
8. Λάζος Ιωάννης 
9. Ντέτσικας Κων/νος 
10. Πάικας Σπυρίδων 
11. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
12. Ζιώβας Βασίλειος 

√ 
 

 

 

 

 

√ 
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∆10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ        
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. ∆/νση: ∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα                                         

Πληροφορίες: Β. Μαντζίλα 
Τηλ.: 26510 87441, 87319 
Fax:  26510 87441                                                         
E-mail:  epitropi.anaptyxis@php.gov.gr     

 
 
Ηµεροµηνία: 02-08-2017 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόµενου): 79381 / 3131 

Ηµεροµηνία:28-06-2017 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόµενου): 61083/1915 

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 Προς: 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου- ∆υτικής 
Μακεδονίας 
∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Ηπείρου 
5ο χλµ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. 
Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας                     
ΠΕ Πρέβεζας 

Περδικάρη 1, Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα 

Υπόψη : Παπαδηµητρίου Σπυρ. 

Μπάκας Παντελεήµων 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέµα 15ο 
Γνωµοδότηση επί  του περιεχοµένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και 

έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ (υποκατηγορία Α2 ) του έργου: « Υφιστάµενη µονάδα 

εκτροφής θαλάσσιων µεσογειακών ιχθύων, στη θέση «Σκαφιδάκι», Όρµου Πωγωνίτσας, Αµβρακικού 

κόλπου, ∆ήµου Πρέβεζας, Π. Ε. Πρέβεζας». Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή 
της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε.». 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα Περιβάλλοντος& Υδροοικονοµίας ΠΕ 
Πρέβεζας 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η 
ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Γνωµοδότηση επί  του περιεχοµένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και 

έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ (υποκατηγορία Α2 ) του έργου: « Υφιστάµενη µονάδα 

εκτροφής θαλάσσιων µεσογειακών ιχθύων, στη θέση «Σκαφιδάκι», Όρµου Πωγωνίτσας, Αµβρακικού 

κόλπου, ∆ήµου Πρέβεζας, Π. Ε. Πρέβεζας». Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της 

δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε.». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Με την υποβληθείσα µελέτη εξετάζεται η λειτουργία υφιστάµενης µονάδας πλωτών ιχθυοκλωβών 

εκτροφής θαλάσσιων µεσογειακών ιχθύων, δυναµικότητας 230 τόνων ετησίως, σε εκµισθωµένη θαλάσσια 

έκταση 20 στρεµµάτων, δυτικά του όρµου Πωγωνίτσας, Αµβρακικού κόλπου, και εντός των διοικητικών 

ορίων του ∆ήµου Πρέβεζας, µε φορέα εκµετάλλευσης την εταιρεία "Πρότυπος ∆ηµοτικο-συνεταιριστική 

Αλιευτική Επιχείρηση Πρέβεζας ΑΕ". Επίσης, εξετάζονται ο εκσυγχρονισµός των πλωτών εγκαταστάσεων 

της µονάδας, η διόρθωση των εγκεκριµένων συντεταγµένων της εκµισθωµένης θαλάσσιας έκτασης και η 

εκτίµηση κινδύνου προσέλκυσης πτηνών, επειδή η µονάδα βρίσκεται σε περιοχή ελεγχόµενη, για την 

ασφάλεια των πτήσεων, από τον κρατικό αερολιµένα Ακτίου. 

Σύµφωνα µε την αρ. 1958/'12 Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει, η δραστηριότητα υπάγεται στην 8η 

οµάδα "Υδατοκαλλιέργειες", µε α/α 2 "Εκτροφή θαλάσσιων ιχθύων" και στην υποκατηγορία Α2, καθώς 

βρίσκεται εκτός καθορισµένης περιοχής οργανωµένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) και εκτός 

περιοχής Natura 2000, ενώ για τη λειτουργία της έχουν χορηγηθεί: 

α.) η µε αρ. πρωτ. 90530/23-11-'01 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών όπως 
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τροποποιήθηκε µε τις αρ. πρωτ. 4609/02-11-'04 και 5451/01-12-'04 όµοιες αποφάσεις, 

β.) η µε αρ. πρωτ. 22958/1416/07-11-'07 τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, 

γ.) οι µε αρ. πρωτ. 13186/374/08-04-'11 και 14836/420/18-04-'11 αποφάσεις µίσθωσης θαλάσσιας 

έκτασης 20 στρεµµάτων συνολικά. 

Για τον εκσυγχρονισµό της παραγωγικής διαδικασίας προβλέπονται η εγκατάσταση τριάντα δύο 

κυκλικών ιχθυοκλωβών εκτροφής, µε ωφέλιµο όγκο 1.985 m3, ενός τετράγωνου ιχθυοκλωβού διαχείρισης 

και δύο πλωτών, αγκυροβοληµένων εξέδρων εργασίας, µε τη µία να φέρει οικίσκο, µε συνολική καλυπτόµενη 

επιφάνεια εγκαταστάσεων 7,43 στρέµµατα. 

Από τις παραδοχές της µελέτης, για τις προβλεπόµενες µεθόδους εκτροφής και διαχείρισης, αλλά και 

για τη µορφολογία και τις επικρατούσες συνθήκες στην περιοχή, δεν προκύπτουν στοιχεία για δυσµενή 

ιχθυοφόρτιση ή σηµαντική επίπτωση, υποβάθµιση ή ρύπανση από τα παραγόµενα απόβλητα και το 

δηµιουργούµενο ίζηµα ιχθυοκαλλιέργειας. 

Για τη λειτουργία της µονάδας δεν υφίστανται ειδικοί περιβαλλοντικοί όροι και περιορισµοί σε σχέση µε 

τις ευαίσθητες και προστατευόµενες περιοχές του Αµβρακικού κόλπου. Επίσης από τα προβλεπόµενα µέτρα 

πρόληψης και εξάλειψης επιπτώσεων από τη λειτουργία της ιχθυοκαλλιέργειας, εκτιµάται ότι δεν 

δηµιουργούνται προβλήµατα ασφαλείας στον αερολιµένα Ακτίου. 

Βάση της υποβληθείσας µελέτης έχουµε την άποψη ότι, δεν αναµένονται αρνητικές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον από τη λειτουργία της ιχθυοκαλλιέργειας ενώ δεν έχουµε αντίρρηση για τα προτεινόµενα µέτρα 

διαχείρισης και προστασίας. Όµως απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αυστηρή τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών, όπως τελικά θα εγκριθούν. 

Σηµειώνεται ότι, στα πλαίσια της διαδικασίας δηµοσιοποίησης της υπόψη µελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, µέχρι σήµερα δεν έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία µας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και 

διαµαρτυρίες. 

Καταλήγοντας η υπηρεσία µας δεν έχει αντίρρηση για τον εκσυγχρονισµό και τη λειτουργία της 

υφιστάµενης πλωτής µονάδας εκτροφής θαλάσσιων µεσογειακών ιχθύων, ετησίας δυναµικότητας 230 

τόνων, στη θέση "Σκαφιδάκι" ∆ήµου Πρέβεζας, σε εκµισθωµένη θαλάσσια έκταση 20 στρεµµάτων δυτικά 

του όρµου Πωγωνίτσας, Αµβρακικού κόλπου, µε φορέα εκµετάλλευσης την εταιρία "Πρότυπος ∆ηµοτικο-

συνεταιριστική Αλιευτική Επιχείρηση Πρέβεζας ΑΕ". και εισηγείται θετικά για την έγκριση της 

υποβληθείσας µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 

Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σηµείου 
1 του παρόντος και λαµβάνοντας υπόψη α) την αριθµ. 61083/1915/28-06-2017 εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος& Υδροοικονοµίας ΠΕ Πρέβεζας  και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης 
του θέµατος, η γνωµοδότησή µας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
έχει ως εξής: 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 (απόφαση 6/103/13-07-2017) 

Γνωµοδοτεί θετικά για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέµατος, 

όπως διαβιβάσθηκε µε το αριθµ. 65296/16-05-201717 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 

∆υτικής Μακεδονίας ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα Περιβαλλοντικού & 

Χωρικού Σχεδιασµού. 

� .ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ 

� .ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Α. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
 

Β. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

∆. ∆Ε ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. 
∆ΙΟΤΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ 
(ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 

 
 

Ε. ∆Ε ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. 
∆ΙΟΤΙ  ∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

1) Φάκελος της ΜΠΕ 
2) Εισηγητικό Σηµείωµα της ∆/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα 

Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας ΠΕ Πρέβεζας 
3) Αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   

Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου. 
4) Αντίγραφο της σελίδας της Ηµερήσιας Εφηµερίδας στην οποία δηµοσιεύθηκε.    

 
 
 
 
 
 

 

√ 
 

 

 

 

 

√ 
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Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
1. Πάντος Παναγιώτης 
2. Γοργόλης Βασίλειος 
3. Βαρέλης ∆ηµήτριος 
4. Μπούµπα Βασιλική 
5. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 
6. Βασιλάκης Περικλής 
7. Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα) 
8. Λάζος Ιωάννης 
9. Ντέτσικας Κων/νος 
10. Πάικας Σπυρίδων 
11. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
12. Ζιώβας Βασίλειος 
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∆10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ        
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. ∆/νση: ∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα                                         

Πληροφορίες: Β. Μαντζίλα 
Τηλ.: 26510 87441, 87319 
Fax:  26510 87441                                                         
E-mail:  epitropi.anaptyxis@php.gov.gr     

 
 
Ηµεροµηνία: 02-08-2017 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόµενου): 79383 / 3132 

Ηµεροµηνία:27-06-2017 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόµενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 Προς: 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου- ∆υτικής 
Μακεδονίας 
∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Ηπείρου 
5ο χλµ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 

Π.Η. 
Τµήµα Περιβάλλοντος  
Ενταύθα 
Υπόψη: κ. Τσιάρα Ευάγγελο  
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέµα 16ο 
Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δηµόσιας διαβούλευσης επί της 

Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 7η):«Λειτουργία πτηνοτροφικής µονάδας, δυναµικότητας 

30.000 πτηνών πάχυνσης , εγκατεστηµένη και λειτουργούσα στην Τ.Κ. Αµπελιάς του ∆ήµου 

Ιωαννιτών».Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο 

Σπυρίδωνας Μπούκας. 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα Περιβάλλοντος 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

Η ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δηµόσιας διαβούλευσης επί της 

Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 7η) :«Λειτουργία πτηνοτροφικής µονάδας, δυναµικότητας 

30.000 πτηνών πάχυνσης, εγκατεστηµένη και λειτουργούσα στην Τ.Κ. Αµπελιάς του ∆ήµου Ιωαννιτών». 

Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Σπυρίδωνας Μπούκας. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  λειτουργίας της µονάδας του θέµατος είναι ο Σπυρίδων Μπούκας. 
 Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στα πλαίσια της επέκτασης 

υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας, σε θέση της Τ.Κ. Αµπελιάς του ∆ήµου Ιωαννιτών, Νοµού Ιωαννίνων. 
Ειδικότερα, ζητείται η κτιριακή επέκταση της µονάδας και η αύξηση της δυναµικότητας από 15.000 σε 
30.000 πτηνά πάχυνσης. Πιο συγκεκριµένα θα ανεγερθεί ένας νέος πτηνοθάλαµος, κάλυψης 408m2. 

 Η µονάδα είναι εγκατεστηµένη σε γήπεδο έκτασης Ε=6.582,49m2, σε θέση της Τ.Κ. Αµπελιάς του 
∆ήµου Ιωαννιτών και είναι δυναµικότητας 15.000 πτηνών πάχυνσης, ενώ µετά την επέκταση θα είναι 
δυναµικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης, ήτοι 120 Ι.Ζ. και θα είναι  εγκαταστηµένη σε δύο κτίρια 
εκτροφής, συνολικής κάλυψης 1.920m2. ∆ηλαδή η αναλογία πρόκειται να είναι 16 πτηνά/τετραγωνικό. 

 Εντός του γηπέδου υφίστανται κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής κάλυψης 1.659,37m2, 
συµπεριλαµβανοµένων των αποθηκευτικών χώρων και σιλό. Εντός του ίδιου γηπέδου θα ανεγερθεί ένας 
νέος πτηνοθάλαµος διαστάσεων 34m*12m (κάλυψης 408m2) ενώ πρόκειται να καθαιρεθούν δύο κτίρια: 
στέγαστρο 65,27m2 και αποθηκευτικός χώρος 24,32m2. Έτσι η νέα συνολική κάλυψη των κτιριακών 
εγκαταστάσεων θα ανέρχεται στα 1.973,75m2. 

  Η µονάδα αποτελείται από ένα πτηνοθάλαµο, κάλυψης 1.512m2 ο οποίος κατασκευάστηκε µε την 
άδεια οικοδοµής µε αριθ. 507/2003 (Α.Π. 5168/16-07-2003) της ∆/σης Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 
της Ν.Α.Ι.  Η µονάδα στην παρούσα φάση λειτουργεί βάσει της µε Α.Π. 2108/19-05-2005 Άδειας 
Λειτουργίας του πρώην ∆ήµου Μπιζανίου. Επίσης για την επέκταση της µονάδας έχει χορηγηθεί η µε Α.Π. 
1101/99/20-01-2017 Βεβαίωση χρήσεων γης από τη ∆/ση Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας του ∆ήµου 
Ιωαννιτών 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εκτροφής είναι ο χρόνος εκτροφής των πουλερικών (περίπου 45 
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ηµέρες) και οι σειρές εκτροφής (4 ανά έτος), οπότε ο "νεκρός χρόνος ανάµεσα σε δύο διαδοχικές εκτροφές 
είναι 45 ηµέρες. Οι κυριότερες ανάγκες στις παραµέτρους της εκτροφής είναι δύο (2): 
• Ανάγκες χώρου: Η µέγιστη επιτρεπόµενη αναλογία είναι 35Kg Ζ.Β./m2 ή  17 πουλερικά/m2 περίπου (2 

Κg/πουλερικό περίπου). Στην υπό εγκατάσταση µονάδα η αναλογία θα είναι 32Kg Ζ.Β./m2 ή 16 
πουλερικά/m2  

• Ανάγκες σε νερό: Κυµαίνονται από 18-20lίt/ηµέρα/πτηνό σε κανονική θερµοκρασία περιβάλλοντος, 
ανάλογα µε την ηλικία του πτηνού. Για κάθε εκτροφή οι ανάγκες σε νερό είναι: 

0,2lit/ηµ.πτηνό Χ 30.000πτηνά/εκτρ. = 6m3/ηµ x 45ηµ. = 270m3/εκτρ 
Οι ετήσιες ανάγκες είναι: 

4εκτρ./έτος x 270m3/εκτρ. = 1.080m3/ετος. 
Εάν σε αυτές προστεθούν και οι ποσότητες των νερών πλύσης που χρειάζονται για την καθαριότητα 
και 

την υδρόψυξη τότε οι ετήσιες συνολικές ανάγκες σε νερό ανέρχονται στα 1.156,8 m3. 
• Ανάγκες σε τροφή: κυµαίνονται από 131-135 gr/πτηνό/εβδοµάδα, ανάλογα µε την ηλικία του 

πτηνού. Οι ζωοτροφές θα προµηθεύονται από την "Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ" και θα µεταφέρονται µε 
σιλοφόρο αυτοκίνητο. Οι τροφές αυτές θα αποθηκεύονται σε σιλό αυτόµατης τροφοδοσίας της 
µονάδας. 

• Ανάγκες σε στρωµνή: η προστασία του δαπέδου του πτηνοτροφείου από την υπόγεια και την 
επιφανειακή υγρασία γίνεται µε επίστρωση της επιφάνειας του µε στρώση "θερµής" ή "διαρκούς" 
στρωµνής (άχυρο σιτηρών) πάχους 5 cm, η οποία ανανεώνεται µετά το πέρας κάθε εκτροφής. 

 
              Οι νεοσσοί ηλικίας δύο ηµερών θα προµηθεύονται από τα εκκολαπτήρια της περιοχής  και θα 
µεταφέρονται στους πτηνοθαλάµους όπου και θα  παραµείνουν για εκτροφή για 2 µήνες, φθάνοντας σε 
βάρος τα 1800 έως 2000 γρ.   
              Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής µονάδας αποτελούνται από τα περιττώµατα των πτηνών και την 
στρωµνή (άχυρο και πριονίδια). Το σύνολο της καταναλισκόµενης ποσότητας νερού αποβάλλεται στα 
πυκνόρευστα περιττώµατά τους. Αυτά µετά το τέλος κάθε εκτροφής µαζεύονται και οδηγούνται  µε 
κατάλληλο όχηµα και σύµφωνα µε τον Καν. 1774/2002 της Ε.Ε. στο εργοστάσιο λιπάσµατος του 
Συνεταιρισµού όπου µετατρέπονται σε οργανούχο λίπασµα. Σε περίπτωση µη αποδοχής των υλικών από τον 
φορέα διαχείρισης των αποβλήτων (Πίνδος), η κοπριά θα µεταφέρεται σε ειδικά διαµορφωµένο στεγανό 
χώρο (κοπροσωρός) στον περιβάλλοντα χώρο της µονάδας. Οι τρείς πλευρές της κοπροσωρού θα είναι 
κατασκευασµένες από  τσιµεντόλιθους, ενώ η τέταρτη θα είναι ανοικτή, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος και 
η έξοδος του φορτωτή. Η κοπροσωρός θα έχει στεγανό δάπεδο από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε κλίσεις 5-6% 
περίπου για να στραγγίζουν τα δηµιουργούµενα υγρά από τη ζύµωση. Τα υγρά (στραγγίσµατα της 
κοπροσωρού) θα συγκεντρώνονται σε περιµετρικό κανάλι και από εκεί θα οδηγούνται στο σύστηµα στεγανού 
- απορροφητικού βόθρου. Η κοπροσωρός θα καλύπτεται ολόγυρα µε σκληρό νάιλον για να αποφεύγεται η 
είσοδος βροχής. Yπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος µικροβιακή ζύµωση . Με την ολοκλήρωση 
της ωρίµανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνεψης. 

Στην περίπτωσή µας, σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος ΙΙ της ΥΑ 1420/82031/17-08-
2015 «Κώδικες Ορθές Γεωργικής Πρακτικής για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής 
προέλευσης», ο ηµερήσιος όγκος των παραγοµένων αποβλήτων για την δραστηριότητα (πτηνά), είναι 0,074 
lt/Kgr. Ζ.Β. και εποµένως ο συνολικός όγκος ανά εκτροφή (µ.ο. διάρκειας εκτροφής 45 ηµέρες, µ.ο. Ζ.Β. 
πτηνού κατά τη διάρκεια εκτροφής του 1,2Kgr)  είναι: 30.000 πτηνά x 0,074 lt/Kgr Ζ.Β. x 1,2 Kgr x 45 
ηµέρες εκτροφής = 119,88m³. Στον όγκο αυτό προστίθεται και ο όγκος στρωµνής. Σύµφωνα µε τους 
Πίνακες 5 και 6 του Παραρτήµατος ΙΙ της ΥΑ 1420/82031/17-08-2015 «Κώδικες Ορθές Γεωργικής 
Πρακτικής για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης», για τη 
δραστηριότητα της παρούσας µελέτης απαιτούνται 0,006 Kg/ηµέρα/ζώο άχυρο µε φαινόµενο ειδικό βάρος 
113Kg/m3, οπότε στην περίπτωσή µας έχουµε: (30.000 πτηνά x 0,006 x 45 ηµέρες εκτροφής) / 113kg/m³ 
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= 71,68 m³ άχυρο. 
Επίσης σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙV της παραπάνω ΥΑ, η στρωµνή συνεισφέρει στον όγκο του 

κοπροσωρού περίπου κατά το ήµισυ του όγκου της λόγω συµπίεσης κατά τη χρήση της και πλήρωσης των 
κενών της µε κοπριά. ∆ηλαδή ο όγκος των στερεών αποβλήτων ανά εκτροφή θα ανέρχεται σε 119,88 
+ (0,5 x 71,68) = 155,72m³. Η χωρητικότητα της υφιστάµενης κοπροσωρού είναι 192m2 x 1,8m (µέσο 
ύψος) = 345,6m3. Εποµένως, οι διαστάσεις των κοπροσωρών (345,6m3>155,72m3) θα καλύπτουν τον 
όγκο των στερεών αποβλήτων της µονάδας. 
 

Μετά την αποµάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάµους και εφόσον ζυµωθεί για διαστηµα 
µεγαλύτερο των τριών µηνών, θα διατίθεται για λίπασµα σε αγρούς.  Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την µείωση 
των θρεπτικών συστατικών των αποβλήτων λόγω αφοµοίωσης από τα φυτά, τα οποία είναι κυρίως ενώσεις 
του αζώτου (ΝΟ2), του φωσφόρου (Ρ2Ο5) και του καλίου (Κ2Ο). Κατά τη διάθεσή της πρέπει να γίνεται 
άµεσα όργωµα του εδάφους για να αποφεύγεται η απόπλυση και ρύπανση του περιβάλλοντος, αλλά και 
επειδή  µε το όργωµα γίνεται ταφή της κόπρου και άµεση επαφή µε το έδαφος για αφοµοίωση,  µειώνονται οι 
δυσοσµίες αλλά συντελείται και η χουµοποίηση, διεργασία που είναι απαραίτητη για την καλύτερη 
απορρόφηση από το έδαφος των συστατικών που είναι απαραίτητα για τις καλλιέργειες Όπως είναι γνωστό 
τα νιτρικά που προέρχονται από τα αζωτούχα λιπάσµατα αλλά και από άλλες πηγές (κοπριά) είναι πολύ 
ευκίνητα µέσα στο έδαφος, διαλύονται εύκολα στο νερό και δε συγκρατούνται απ’το έδαφος όπως συµβαίνει 
µε τα άλλα θρεπτικά στοιχεία όπως το κάλιο και ο φώσφορος. Για να αποφευχθούν έτσι τυχόν προβλήµατα 
νιτροριπάνσεως των υπογείων και επιφανειακών υδάτων η εφαρµογή της κοπριάς στους αγρούς θα πρέπει 
να γίνεται λαµβάνοντας πάντα υπόψη τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.   Στην περίπτωσή µας 
155,72m³ κουτσουλιά / εκτροφή ή 155,72 x 4 = 622,88m³ ανά έτος, οι οποίοι µειώνονται λόγω χώνεψης 
κατά 50% δηλαδή σε 311,44m³, που µετατρέπονται σε 311,44m³ x 450kg/m3 = 140,14 τόνοι στερεών 
αποβλήτων ετησίως (δεδοµένου ότι το ειδικό βάρος των αποβλήτων των πτηνών, κατά το πρώιµο στάδιο, 
κυµαίνεται στα 450 kg/m3), οι οποίοι περιέχουν άζωτο: 140,14 tn κουτσουλιάς x 31,3 kgN/tn  = 4.386,63 
kgN/έτος. Η απώλεια του αζώτου γίνεται µε την διαφυγή της πτητικής αµµωνίας και η µείωση του αζώτου 
υπολογίζεται σε 30 % περίπου. Εποµένως το αποµένον κλάσµα θα είναι της τάξης των 0,70. Οπότε στην 
περίπτωσή µας θα πρέπει να γίνει διαχείριση 4.386,63 x 0,70 = 3.070,64 kgN/έτος 

Η πτηνοτροφική µονάδα, στα πλαίσια συµµόρφωσής της µε τα όσα προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) 
αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, θα 
διαθέτει τα νεκρά, καθώς και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιµωδών νόσων) στην εγκατάσταση 
αποτέφρωσης (κλίβανος) της συνεργαζόµενης εταιρείας, σύµφωνα και µε την συνηµµένη βεβαίωση.  

Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο αποτεφρωτήρας, η µονάδα θα διαθέτει τα νεκρά, καθώς και τα 
ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιµωδών νόσων) σε ειδικούς ψυκτικούς χώρους (ψυκτικά δοχεία, 
ψυγεία ή ψυκτικούς θαλάµους ) που υπάρχουν στη µονάδας. Ο χειρισµός και το σύνολο των διαδικασιών θα 
πρέπει να γίνονται βάση όσων προβλέπονται από τις υποδείξεις της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ έγκρισης Κώδικα Ορθής Γεωργικής Παραγωγής Πίνακας 7 οι ενδεικτικές  
ποσότητες για την λίπανση του καλαµποκιού  για το Ν   που αποτελεί και την βασική αιτία της 
νιτρορυπάνσεως   κυµαίνονται από 18-24 λιπαντικές µονάδες/στρέµµα. Εποµένως ο υπεύθυνος λειτουργίας 
του πτηνοτροφείου  πρέπει να διαθέτει (3.070,64 kg N/24kg N/στρέµµα)  περίπου 128 στρέµµατα 
καλαµποκιού ή άλλων σιτηρών έτσι ώστε να καλύπτεται επαρκώς η αφοµοίωση του Ν χωρίς να 
δηµιουργούνται προβλήµατα νιτρορυπάνσεως, τα  οποία και σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωσή του τα διαθέτει. 

Τα υγρά απόβλητα αποτελούνται από τα νερά του πλυσίµατος και των στραγγισµάτων των στερεών 
αποβλήτων (κοπροσωρός) και οδηγούνται στο υφιστάµενο σύστηµα στεγανού – απορροφητικού βόθρου. Ο 
στεγανός βόθρος είναι κυκλικής διατοµής µε ακτίνα 1m και βάθος 2m (δηλαδή χωρητικότητας 6,28m2) και ο 
απορροφητικός βόθρος επίσης κυκλικής διατοµής µε τις ίδιες διαστάσεις. Επίσης, για τις ανάγκες της 
µονάδας, θα κατασκευαστεί και ένα νέο σύστηµα στεγανού - απορροφητικού βόθρου. Ο στεγανός βόθρος θα 
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είναι κυκλικής διατοµής µε ακτίνα 1,5m και βάθoς 2m, µε συνολική χωρητικότητα 14,13m³. Ο 
απορροφητικός βόθρος θα είναι επίσης κυκλικής διατοµής µε ακτίνα 1,5m και βάθoς 2m. Η αναγκαία 
ποσότητα νερού πλύσης που απαιτείται είναι περίπου 1m3/ 100 – 120m2 για κάθε κτίριο εκτροφής οπότε η 
µέγιστη αναγκαία ποσότητα και για τα δύο κτίρια θα είναι 19,2m3 ανά πλύση. Άρα για µέγιστη παραγωγή 4 
εκτροφών ανά έτος απαιτούνται συνολικά 76,8m3 νερού για πλύση. Η συνολική παροχή υγρών αποβλήτων 
στην συγκεκριµένη µονάδα λαµβάνοντας υπόψη και τα ελάχιστα στραγγίσµατα της κοπροσωρού (1m3 

περίπου) δεν αναµένεται να ξεπερνά τα Q=20,20m3, ποσότητα η οποία και θα καλύπτεται από τη συνολική 
χωρητικότητα των στεγανών βόθρων (V=20,41m3). Ο χρόνος παραµονής  των υγρών αποβλήτων στο 
στεγανό βόθρο θα είναι ανώτερος από το 24ωρο που ορίζεται σαν ελάχιστος χρόνος καθίζησης στο άρθρο 
9, παρ. 6, της Ε1β / 221 / 65 ΚΥΑ.  

   Μετά και από τους στεγανούς βόθρους τα λύµατα απαλλαγµένα του βιολογικού φορτίου κατά 50% 
οδηγούνται σε απορροφητικούς βόθρους περιβαλλόµενoυς από κροκάλα. Πάνω από την κροκάλα και σε 
πάχος 40-50εκ. θα τοποθετηθεί φυτόχωµα και θα φυτευτούν υδροχαρή φυτά. Οι βόθροι καλύπτονται µε 
πλάκα από οπλισµένο σκυρόδεµα, φέρουν κατάλληλο φρεάτιο επιθεώρησης και διάταξη αερισµού. Επίσης, τα 
όρια της διατοµής της εκσκαφής τους τηρούν τις ελάχιστες αποστάσεις από θεµέλια κτιρίων, φρέατα, πηγές 
κ.λ.π. Σύµφωνα µε τον πίνακα VI της ΚΥΑΕ1 β/221/65, για το είδος εδάφους της περιοχής για κάθε m3 
αποβλήτων απαιτείται παράπλευρος επιφάνεια 20m2. Ο µέσος ηµερήσιος όρος υγρών αποβλήτων προς 
απορρόφηση θα είναι: 20,2(Q)/45(ηµέρες µέχρι τη νέα εκτροφή) = 0,448m3. Η απαιτούµενη παράπλευρη 
επιφάνεια του απορροφητικού βόθρου είναι: Ε απαιτ. =  0,448 x 20 = 8,97m2 , ενώ η υπάρχουσα είναι 
Ε1=2π*R*υ = 2*3,14*1*2,00 = 12,56m2 ενώ η υπό κατασκευή θα είναι: Ε2=2π*R*υ = 2*3,14*1,5*2,00 = 
18,84m2 . ∆ηλαδή η συνολική παράπλευρος επιφάνεια των απορροφητικών βόθρων θα είναι 31,4m2 >Ε 
απαιτ 

Σηµειώνεται ότι το γήπεδο της πτηνοτροφικής µονάδας του θέµατος βρίσκεται εντός περιοχής του 
δικτύου Natura 2000 (GR - 2130012), εντός περιοχής ΠΕΠ∆-2 (ΣΧΟΑΠ πρώην ∆ήµου Μπιζανίου) και 
εντός της περιοχής ευθύνης του Φορέα ∆ιαχείρισης της λίµνης Παµβώτιδας.  

                         Καταλήγοντας, σας γνωρίζουµε ότι κατά την άποψή µας η εν λόγω Μ.Π.Ε. αντιµετωπίζει µε τρόπο 
ικανοποιητικό και αποτελεσµατικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη συνέχιση της λειτουργίας 
της παραπάνω δραστηριότητας. 

                        Επισηµαίνεται όµως, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιµετώπιση αυτή, αποτελεί η αυστηρή 
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που θα εγκριθούν – επιβληθούν µε την απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας έγκρισης αυτών. 

                  Σηµειώνεται ότι µέχρι σήµερα – στα πλαίσια της διαδικασίας δηµοσιοποίησης της υπόψη 

Μ.Π.Ε. – δεν έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία µας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και διαµαρτυρίες. 

Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σηµείου 
1 του παρόντος και λαµβάνοντας υπόψη α) την από 27-06-2017 εισήγηση  της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού Τµήµα Περιβάλλοντος Π.Η. και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης 
του θέµατος, η γνωµοδότησή µας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
έχει ως εξής: 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 (απόφαση 6/104/13-07-2017) 

Γνωµοδοτεί θετικά για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέµατος, 

όπως διαβιβάσθηκε µε το αριθµ. 80842/14-06-2017 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 

∆υτικής Μακεδονίας ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα Περιβαλλοντικού & 

Χωρικού Σχεδιασµού. 

� .ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Α. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
 

Β. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

∆. ∆Ε ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. 
∆ΙΟΤΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) 
ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 

 
 

Ε. ∆Ε ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. 
∆ΙΟΤΙ  ∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1) Φάκελος της ΜΠΕ 
2) Εισηγητικό Σηµείωµα της ∆/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα 

Περιβάλλοντος 
3) Αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   Προέδρου 

του Περιφερειακού Συµβουλίου. 
4) Αντίγραφο της σελίδας της Ηµερήσιας Εφηµερίδας στην οποία δηµοσιεύθηκε.    

 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
1. Πάντος Παναγιώτης 
2. Γοργόλης Βασίλειος 
3. Βαρέλης ∆ηµήτριος 
4. Μπούµπα Βασιλική 
5. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 
6. Βασιλάκης Περικλής 
7. Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα) 
8. Λάζος Ιωάννης 
9. Ντέτσικας Κων/νος 
10. Πάικας Σπυρίδων 
11. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
12. Ζιώβας Βασίλειος  

√ 
 

 

 

 

 

√ 
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∆10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέµα 17ο 
Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης 

επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορία Α2,  οµάδα 1η ): « Συντήρηση- βελτίωση οδού 

Μεσόπυργος-Αυλάκι- όρια Νοµού Αιτωλοακαρνανίας.».Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας 

του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, ∆/νση Τεχνικών Έργων – Π.Ε. 

Άρτας. 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα Περιβάλλοντος 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

Η ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ 
Η ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της 

Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορία Α2,  οµάδα 1η ): « Συντήρηση- βελτίωση οδού Μεσόπυργος-Αυλάκι- 

όρια Νοµού Αιτωλοακαρνανίας.».Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της 

δραστηριότητας είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, ∆/νση Τεχνικών Έργων – Π.Ε. Άρτας. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου του   θέµατος   είναι η Περιφέρεια 
Ηπείρου - ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά βελτίωση υπάρχοντος δρόµου. Η 
αρχική χάραξη του δρόµου έγινε το 1963 από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Νοµού Άρτας. Ακολούθησε 
τεχνική µελέτη βελτίωσης και η Μ.Π.Ε. ακολουθεί αυτή τη µελέτη. Η υλοποίηση του µελετούµενού έργου 
είναι αναγκαία αφού το οδικό δίκτυο στην περιοχή σήµερα χαρακτηρίζεται ως ελλιπές µε φτωχά 
γεωµετρικά χαρακτηριστικά. Η περιοχή του έργου βρίσκεται εκτός των σηµαντικών αξόνων ανάπτυξης. 
Χαρακτηρίζεται από ορεινούς όγκους, δάση , κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις και µικρό γεωργικό κλήρο. 
Σε πρώτο επίπεδο η αναβάθµιση της οδού θα βελτιώσει την προσπελασιµότητα και συνακόλουθα θα έχει 
ως αποτέλεσµα την αύξηση των µετακινήσεων ανάµεσα στον οικισµό Μεσόπυργο και τους όµορους 
οικισµούς µε την περιοχή της Π.Ε. Αιτωλακαρνανίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την τόνωση της 
κινητικότητας µεταξύ των οικισµών της ευρύτερης περιοχής. 

Η προτεινόµενη µεθοδολογία εκπόνησης των προβλεπόµενων από τη µελέτη εργασιών είναι η 
ακόλουθη: 

• Χωµατουργικά 

• Τεχνικά Έργα 

• Οδοστρωσία – Ασφαλτικά 

• Σήµανση – Ασφάλεια 
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Όσον αφορά την ατµοσφαιρα, οι εκποµπές των αερίων ρύπων κατά τη διάρκεια της κατασκευής 
χαρακτηρίζονται χαµηλές. Σχετίζονται µε τις εκποµπές αέριων ρύπων από την κίνηση οχηµάτων 
εξυπηρέτησης της κατασκευής, καθώς και των µηχανηµάτων των εργοταξίων. Οι εκποµπές σκόνης 
αποτελούν τη σηµαντικότερη επιβάρυνση, προέρχονται από τις χωµατουργικές εργασίες και την κίνηση 
οχηµάτων σε χωµατόδροµους και εργοταξιακούς χώρους. Οι επιπτώσεις από τη σκόνη σχετίζονται µε 
επικάθιση τους στα φυτά της περιοχής και στους υδάτινους αποδέκτες. Οι σχετικές επιπτώσεις 
αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά µε κατάλληλα µέτρα 

Κατά τη φάση λειτουργίας, µε βάση τις εκτιµήσεις των εκπεµπόµενων ρύπων από την 
κυκλοφορία των οχηµάτων, δεν αναµένεται σηµαντική επιβάρυνση της ατµόσφαιρας, από το µελετούµενο 
έργο. θετική συµβολή θα έχει το έργο στη µείωση των εκποµπών σκόνης αφού τα οχήµατα θα 
κυκλοφορούν πλέον σε ασφαλτοστρωµένο και όχι χωµάτινο οδόστρωµα. 

Οι επιπτώσεις στα νερά, δεν θα είναι σηµαντικές, λαµβάνοντας υπόψη ότι το έργο διέρχεται 
από ζώνη µε περιορισµένης έκτασης λεκάνες απορροής και σχετικά µικρά ρέµατα και δεν επηρεάζει τον 
υδροφόρο ορίζοντα και τις πηγές. Κατά την κατασκευή του έργου οι επιπτώσεις στα υπόγεια και 
επιφανειακά ύδατα αναµένεται να είναι µικρές και γενικώς αναστρέψιµες µετά τη λήψη κατάλληλων 
µέτρων. Σε κάθε περίπτωση, οι επιπτώσεις αυτές θα είναι περιορισµένης χρονικής διάρκειας, όσο 
διάστηµα δηλαδή διαρκεί η κατασκευή του έργου. Οι επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους κατά τη 
λειτουργία του έργου αναµένεται να είναι µικρής έντασης και τελικά µη σηµαντικές. Παρόλα αυτά 
απαιτούνται µέτρα προστασίας, που µπορούν να ελαφρύνουν ακόµη περισσότερο τις όποιες επιπτώσεις. 
Με τα τεχνικά έργα οχετών εξασφαλίζεται η οµαλή απορροή των επιφανειακών υδάτων, έτσι ώστε να 
µην προκαλούνται ζηµιές ή δυσλειτουργίες σε όµορες προς το έργο ιδιοκτησίες. 

Κατά τη φάση της κατασκευής δεν αναµένονται σηµαντικές ποσότητες απορριµµάτων. Ιδιαίτερη 
προσοχή απαιτείται για τις συσκευασίες ορυκτελαίων και χρωµάτων που θα πρέπει να διαχειρίζονται 
σαν τοξικά απόβλητα, αφού πάντα ένα µέρος του περιεχόµενου τους θα παραµένει στη συσκευασία. Ως 
στερεά απορρίµµατα θεωρούνται και οι ποσότητες περίσσειας χωµατισµών. Η διάθεση της περίσσειας 
των χωµατισµών θα γίνει σε κατάλληλο χώρο απόθεσης υλικών. Κατά τη φάση λειτουργίας δεν 
αναµένονται ποσότητες απορριµµάτων εκτός από αυτά που παράγονται από την κίνηση των οχηµάτων 
και που είναι µικρού όγκου. Γενικά, οι επιπτώσεις από τα απορρίµµατα αναµένονται κατά τη φάση 
κατασκευής σχετικά περιορισµένης έντασης και µερικά αναστρέψιµες, υπό την προϋπόθεση της 
αποτελεσµατικής διαχείρισης της περίσσειας χωµατισµών και µε τη λήψη των κατάλληλων µέτρων, ενώ 
κατά τη λειτουργία θεωρούνται αµελητέες. 

Γενικά εκτιµάται ότι κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου οι επιπτώσεις στην χλωρίδα 
δεν θα είναι σηµαντικές. Οι ανάγκες αποµάκρυνσης βλάστησης (δένδρων και λοιπών φυτών) δεν θα 
προκαλέσουν ανεπανόρθωτες ζηµιές στη λειτουργία και ισορροπία του οικοσυστήµατος. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά φάση κατασκευής, στη διαχείριση των χωµατισµών για τον περιορισµό 
της σκόνης. 

Ο αριθµός και το είδος της πανίδας δεν θα επηρεαστεί κατά τη διάρκεια κατασκευής του 
έργου. Κατά τη λειτουργία του έργου, δεν αναµένεται να υπάρξουν σηµαντικές επιπτώσεις στην πανίδα. 
Αναγκαίο θα ήταν παρά τις σχετικά αµελητέες επιπτώσεις να αποκατασταθούν οι διαβάσεις της πανίδας 
µε κατάλληλους οχετούς. Επιπλέον η κυκλοφορία οχηµάτων είναι περιορισµένη και έτσι οι οχλήσεις είναι 
αντίστοιχα περιορισµένες. 

Όσον αφορά το ακουστικό περιβάλλον στην περιοχή µελέτης, µε βάση τα αποτελέσµατα των 
σχετικών εκτιµήσεων που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο των επιπτώσεων, δεν αναµένεται 
ιδιαίτερη επιβάρυνση κατά την κατασκευή του έργου, δηλαδή εκτιµάται ότι δεν θα υπάρχει υπέρβαση του 
νοµοθετηµένου ορίου µεταξύ της πηγής και δέκτη. Επιπλέον για την φάση λειτουργίας, και σύµφωνα µε 
ανάλογες εκτιµήσεις, σε συνδυασµό τόσο µε την υπάρχουσα κατάσταση θορύβου, όσο και µε τις χρήσεις 
γης στην ευρύτερη περιοχή επιτρέπουν την αξιολόγηση ότι οι σχετικές επιπτώσεις από την οδική 
κυκλοφορία δεν θα είναι σηµαντικές. Θετικό χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι ο άξονας αποµακρύνεται από 
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τον οικιστικό ιστό. 
Σε σχέση µε τις χρήσεις γης στην περιοχή µελέτης, δεν αναµένεται σηµαντική επιβάρυνση κατά 

την κατασκευή του έργου. Σε σχέση µε τις οικιστικές χρήσεις, δεν αναµένεται να υπάρχουν αρνητικές 
επιπτώσεις σε κατοικίες και οικιστικές χρήσεις.  Επιπτώσεις στη γεωργική γη δεν παρατηρούνται αλλά 
θα τηρηθεί η νοµοθεσία όπου απαιτηθεί. (κατάληψη -απαλλοτρίωση). Κατά τη φάση κατασκευής θα 
απαιτηθεί κατάληψη µικρής  περιοχής πρόσκαιρα  για τις εγκαταστάσεις των εργοταξίων. Για τον λόγο 
αυτό θα πρέπει να οριοθετηθούν οι εργοταξιακοί χώροι ώστε να καταληφθεί µόνο η απαραίτητη έκταση 
µε σύσταση  από τη ∆ιεύθυνση ∆ασών Άρτας µε τη µικρότερη δυνατή βλάβη στο οικοσύστηµα. 

Σε σχέση µε τον πληθυσµό και την κατοικία αλλά και τις µεταφορές, επισηµαίνεται ότι η 
πραγµατοποίηση του έργου που µελετάται θα ενισχύσει την ευνοϊκή εξέλιξη όχι µόνο των δηµογραφικών 
δεικτών αλλά και των δεικτών απασχόλησης και κυρίως παραγωγικότητας, ιδιαίτερα µάλιστα του 
δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα (µεταποίηση, µεταφορές, υπηρεσίες-τουρισµός). 

Σε σχέση µε την πολιτιστική κληρονοµιά και τους αρχαιολογικούς χώρους, γενικά το έργο δεν 
αναµένεται να έχει επιπτώσεις κατά την κατασκευή του διότι στην περιοχή δεν υπάρχουν. Οι 
επιπτώσεις στο τοπίο εστιάζονται στη µεταβολή του ανάγλυφου και την αποµάκρυνση βλάστησης. Οι 
σχετικές επιπτώσεις περιορίζονται µε κατάλληλο σχεδιασµό, τεχνικά έργα και εργασίες αποκατάστασης. 

Προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι 

• Να γίνεται συστηµατική διαβροχή των εργοταξιακών δρόµων, υλικών κ.λ.π., προκειµένου να 
περιοριστεί η εκποµπή σκόνης κατά την εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών. 

• Να γίνεται συστηµατική διαβροχή του εργοταξιακού αύλειου χώρου και των σωρών των αδρανών 
υλικών κατά τη διάρκεια που έχουµε ανέµους µε ταχύτητα πάνω των 5 µποφώρ. 

• Οι διάφορες εκσκαφές δεν θα πρέπει να παραµείνουν ακάλυπτες για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. 

• Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιµοποιείται µηχανολογικός εξοπλισµός που θα εξασφαλίζει 
τη συγκράτηση της σκόνης. 

• Απαγορεύεται η παραµονή στο χώρο του έργου και η χρησιµοποίηση µηχανηµάτων χωρίς το 
πιστοποιητικό τύπου Ε.Ο.Κ. 

• Η µεταφορά των υλικών να γίνεται µε καλυµµένα και όχι υπερπληρωµένα φορτηγά. 

• Η ταχύτητα των οχηµάτων να µην υπερβαίνει τα 15 km/h στο εργοτάξιο και τα 30km/h στους 
χωµατόδροµους, για την αποφυγή έκλυσης σκόνης. 

• Πρέπει να υπάρξει φύτευση των πρανών ή κάλυψη τους µε χώµα/φυτική γη που αποσκοπεί, αφενός 
µεν στην προσαρµογή των επιχωµατώσεων του δρόµου στο περιβάλλον, αφετέρου δε στην ενίσχυση 
της σταθερότητάς τους. 

• Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων. 

• Να ληφθεί µέριµνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή του έργου, για την αντιµετώπιση 
τυχόν περιστατικών εκδηλώσεων πυρκαϊάς από τη λειτουργία των µηχανηµάτων. 

• Να εφαρµοσθεί πλήρως η µελέτη σήµανσης, ηλεκτροφωτισµού του έργου για την ασφάλεια των 
χρηστών. 

• Να πραγµατοποιείται τακτική συντήρηση των έργων προστασίας των πρανών και συστηµατική 
συντήρηση του πρασίνου. 

• Να γίνεται περιοδικός έλεγχος της ευστάθειας των εδαφών κυρίως στα σηµεία πλησίον των τεχνικών 
έργων που περιλαµβάνει η οδός, ώστε µε έγκαιρες παρεµβάσεις να αντιµετωπίζονται φαινόµενα 
αστοχίας, διαβρώσεων και καθιζήσεων. 
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• Να διενεργείται τακτικός καθαρισµός των αποχετευτικών τάφρων και των τεχνικών έργων ώστε να 
εξασφαλίζεται η διαρκής και απρόσκοπτη ροή των ρεµάτων που διασταυρώνονται µε την οδό, των 
εκπλυµάτων του οδοστρώµατος, καθώς επίσης και η διέλευση των άγριων ζώων.  

• Κατά τη λειτουργία του έργου να εξασφαλίζεται η κανονική λειτουργία µε όρους ασφάλειας όλων των 
δικτύων υποδοµής και κοινής ωφέλειας (∆.Ε.Η., υδρευτικών δικτύων, κλπ.) πάντα σε συνεργασία µε 
τους αρµόδιους φορείς. 

Σηµειώνεται ότι το έργο του θέµατος βρίσκεται εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000 (GR 
- 2110006 - Κοιλάδα Αχελώου και Όρη Βάλτου).  

Στη Μ.Π.Ε. του θέµατος περιλαµβάνεται Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση. 
Καταλήγοντας, σας γνωρίζουµε ότι - κατά την άποψή µας - η εν λόγω Μ.Π.Ε. αντιµετωπίζει 

κατά τρόπο ικανοποιητικό και αποτελεσµατικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την 
κατασκευή και λειτουργία του  έργου του θέµατος µε την απαραίτητη προϋπόθεση της αυστηρής 
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων καθώς και αυτών που θα εγκριθούν - επιβληθούν µε την  απόφαση 
έγκρισής τους. 

Σηµειώνεται ότι µέχρι σήµερα – στα πλαίσια της διαδικασίας δηµοσιοποίησης της υπόψη Μ.Π.Ε. 
– δεν έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία µας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και διαµαρτυρίες. 

 

Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του 
σηµείου 1 του παρόντος και λαµβάνοντας υπόψη α) την από 26-06-2017 εισήγηση της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Τµήµα Περιβάλλοντος Π.Η. και ό,τι διατυπώθηκε κατά την 
διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, η γνωµοδότησή µας επί του φακέλου της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής: 

Αποφασίζει οµόφωνα 
 (απόφαση 6/105/13-07-2017) 

Γνωµοδοτεί θετικά για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του 

θέµατος, όπως διαβιβάσθηκε µε το αριθµ. 70051/24-05-2017 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα 

Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού. 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Α. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Β. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

∆. ∆Ε ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. 
∆ΙΟΤΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) 

 
 

√ 
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ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 

Ε. ∆Ε ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. 
∆ΙΟΤΙ  ∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1) Φάκελος της ΜΠΕ 
2) Εισηγητικό Σηµείωµα της ∆/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα 

Περιβάλλοντος  
3) Αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   Προέδρου 

του Περιφερειακού Συµβουλίου. 
4) Αντίγραφο της σελίδας της Ηµερήσιας Εφηµερίδας στην οποία δηµοσιεύθηκε.    

 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
1. Πάντος Παναγιώτης 
2. Γοργόλης Βασίλειος 
3. Βαρέλης ∆ηµήτριος 
4. Μπούµπα Βασιλική 
5. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 
6. Βασιλάκης Περικλής 
7. Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα) 
8. Λάζος Ιωάννης 
9. Ντέτσικας Κων/νος 
10. Πάικας Σπυρίδων 
11. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
12. Ζιώβας Βασίλειος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

√ 
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∆10 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ        
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. ∆/νση: ∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα                                         

Πληροφορίες: Β. Μαντζίλα 
Τηλ.: 26510 87441, 87319 
Fax:  26510 87441                                                         
E-mail:  epitropi.anaptyxis@php.gov.gr     

 
 
Ηµεροµηνία: 02-08-2017 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόµενου): 79386 / 3134 

Ηµεροµηνία:27-06-2017 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόµενου): 22122/1587 

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 Προς: 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου- ∆υτικής 
Μακεδονίας 
∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Ηπείρου 
5ο χλµ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

∆/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 

Π.Η. 
Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. 
Άρτας 
Φλέµινγκ 6, 47100 Άρτα 
Υπόψη: κ. Ντζαµίλη Παναγιώτη 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέµα 18ο 
Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου τροποποίησης επί της Μ.Π.Ε. του έργου 

(υποκατηγορία Α2,  οµάδα 7η, α/α 1 ): «Λειτουργία πτηνοτροφικής µονάδας ωοτόκων ορνίθων, 

δυναµικότητας 14.250 ορνίθων (ήτοι πατρογονικά 95 ΙΖ). Η οποία είναι εγκατεστηµένη στη θέση 

«Κούφαλος»,της Τ.Κ. ∆ιχοµοιρίου, του ∆. Καραϊσκάκη του ∆. Καραϊσκάκη / Π.Ε. Αρτας 

.Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία 

ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΣΙΩΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Ο.Ε.. 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. 
Άρτας 
 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

Η ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ 
Η ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου τροποποίησης επί της Μ.Π.Ε. του έργου 

(υποκατηγορία Α2,  οµάδα 7η, α/α 1 ): «Λειτουργία πτηνοτροφικής µονάδας ωοτόκων ορνίθων, 

δυναµικότητας 14.250 ορνίθων (ήτοι πατρογονικά 95 ΙΖ). Η οποία είναι εγκατεστηµένη στη θέση 

«Κούφαλος»,της Τ.Κ. ∆ιχοµοιρίου, του ∆. Καραϊσκάκη του ∆. Καραϊσκάκη / Π.Ε. Αρτας .Φορέας 

πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία ΑΝ∆ΡΕΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΣΙΩΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Ο.Ε.. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

• Λαµβάνοντας υπόψη ότι τα περιεχόµενα των Μ.Π.Ε. που απαιτούνται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων ή 
δραστηριοτήτων, εξειδικεύονται (µε υποχρεωτική τήρηση) στην ΚΥΑ οικ. 170225 «Εξειδίκευση των περιεχοµένων των 
φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αρ. 1958/2012 (Β' 21) όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του 
ν. 4014/2011 (Α' 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας», έχουµε να παρατηρήσουµε ότι τα περιεχόµενα της 
µελέτης που κατατέθηκε για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου του θέµατος δεν ακολουθούν τις απαιτήσεις της 
ως άνω ΚΥΑ (Παράρτηµα 5). 

• Η ορθή κατάταξη του έργου είναι στο µε α/α 2 του Πίνακα της 7ης Οµάδας του Παραρτήµατος VII της ΚΥΑ µε Αριθµ. 
∆ΙΠΑ/οικ. 37674: (ΦΕΚ 2471 Β/10-8-2016) και όχι όπως αναφέρεται στην σελ. 5 της µελέτης. 

• Στην σελ. 13 της µελέτης αναφέρεται ότι το νερό για την κάλυψη των αναγκών της µονάδας θα εξασφαλίζεται από 
παρακείµενη φυσική πηγή, χωρίς να δίνονται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε την νοµιµότητα της υδροληψίας 
(κωδικός εγγραφήξ στο ΕΜΣΥ, ενέργειες του φορέα για έκδοση άδειας χρήσης νερού) και την καταλληλότητα του 
ύδατος για τη συγκεκριµένη χρήση (ανάλυση χηµικών και µικροβιολογικών παραµέτρων). Σχετικά µε τις υποχρεώσεις 
των δικαιούχων σηµείων υδροληψίας έχει εφαρµογή το άρθρο 11 της ΚΥΑ 146896/2014 (Β'2878): «Κατηγορίες αδειών 
χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. ∆ιαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόµενο και 
διάρκεια ισχύος τους και όώλες συναφείς διατάξεις» όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 3142Β/2014), τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 
1435Β/2015 και ΦΕΚ 814Β/2017) και ισχύει. 

• Ο υπολογισµός του όγκου των στερεών αποβλήτων (κόπρου) στη σελίδα 14 της µελέτης λαµβάνει ως µέσο βάρος πτηνού 
για την περίοδο εκτροφής το l,75Kg ενώ στον πίνακα 2 του Παραρτήµατος II της Αριθµ. 1420/82031: «Κώδικας Ορθής 
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Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης», (ΦΕΚ 
1709Β/2015), η τυπική τιµή µέσου ζωντανού βάρους για τις όρνιθες αυγοπαραγωγής είναι 2,5Kg. 

• Στην σελίδα 16 της µελέτης υπολογίζεται ότι η παραγόµενη κόπρος απαιτεί την ύπαρξη τουλάχιστον 58 στρεµµάτων και 
στην σελίδα 17 αναφέρεται ότι ο φορέας έχει έκταση >42 στρεµµάτων, χωρίς να δίνονται στοιχεία ούτε για το ακριβές 
µέγεθος ούτε για τη θέση των εν λόγω εκτάσεων ώστε να ελεγχθεί η καταλληλότητα τους. 

• Στην σελ. 18 της Μελέτης, στον πίνακα των παραµέτρων των νερών πλύσης, οι τιµές πλενόµενης επιφάνειας και 
ποσοτήτων νερού ανά m2 δεν συµφιονούν µε αυτές που αναφέρονται στην σελίδα 17. 

Ο χρόνος παραµονής των λυµάτων εντός της σηπτικής δεξαµενής πρέπει να είναι µεγαλύτερος των 24h και  όχι των 2h όπως 
αναφέρεται στην σελ. 20 της µελέτης. 
•  

 
 

Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σηµείου 1 του 
παρόντος και λαµβάνοντας υπόψη α) την αριθµ. 20122/1587/27-06-2017 εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Άρτας  και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης 
του θέµατος, η γνωµοδότησή µας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
έχει ως εξής: 

Αποφασίζει οµόφωνα 
 (απόφαση 6/106/13-07-2017) 

Γνωµοδοτεί θετικά για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του 

θέµατος, όπως διαβιβάσθηκε µε το αριθµ. 66265/24-05-2017 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - 

Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού. 

�  

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Α. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Β. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

∆. ∆Ε ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. 
∆ΙΟΤΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) 
ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 

 
 

Ε. ∆Ε ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. 
∆ΙΟΤΙ  ∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

√ 
 

 

 

 

 

√ 
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1) Φάκελος της ΜΠΕ 
2) Εισηγητικό Σηµείωµα της ∆/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα 

Περιβάλλοντος  
3) Αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   Προέδρου 

του Περιφερειακού Συµβουλίου. 
4) Αντίγραφο της σελίδας της Ηµερήσιας Εφηµερίδας στην οποία δηµοσιεύθηκε.    

 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
1. Πάντος Παναγιώτης 
2. Γοργόλης Βασίλειος 
3. Βαρέλης ∆ηµήτριος 
4. Μπούµπα Βασιλική 
5. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 
6. Βασιλάκης Περικλής 
7. Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα) 
8. Λάζος Ιωάννης 
9. Ντέτσικας Κων/νος 
10. Πάικας Σπυρίδων 
11. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
12. Ζιώβας Βασίλειος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 6/13-07-2017 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) 
απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 
3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και την µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 
(Α∆Α:ΨΗΡΣ7Λ9-ΒΚΠ) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου περί εκλογής µελών για το δεύτερο ήµισυ της 
θητείας της Επιτροπής, ήτοι από 06/03/2017 έως 31/08/2019, η οποία συνήλθε σε δηµόσια 
συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις δεκατρείς (13) 
Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. 67350/2630 
/10-07-2017 Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνη Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Πάντος Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ.  Τα µέλη: Γοργόλης Βασίλειος, Βαρέλης ∆ηµήτριος, Μπούµπα Βασιλική, Παπαδηµητρίου 
Κωνσταντίνος (Ντίνος), Βασιλάκης Περικλής, Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα), Λάζος Ιωάννης,  
Ντέτσικας Κων/νος, Πάικας Σπυρίδων, Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) και Ζιώβας 
Βασίλειος Περιφερειακοί Σύµβουλοι 

Παρόντες ήταν οι Γραµµατείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής , Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα 
Ε. Φουτάκη, όπως ορίστηκαν µε την αριθµ. οικ.113017/9692/23-10-2014 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, ευρισκόµενη σε απαρτία, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 1Ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού/ Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων & 

Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και ∆υτικής Μακεδονίας,, και του ∆ήµου 

Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου: «Αποπεράτωση Λαογραφικού Μουσείου 

Ελαφότοπου.» προϋπολογισµού 39.000,00 € (µε ΦΠΑ) και ορισµό ενός (1) εκπροσώπου από 

την Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) όπως 
τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) και 
ισχύει. 
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3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Τη µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε µε την απ’ αριθµ. 11/47/29-10-
2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, ως 
προς την εκχώρηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης 
επιπλέον αρµοδιοτήτων. 

5. Τη µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί εκλογής 
µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το δεύτερο ήµισυ της θητείας της, ήτοι από 06/03/2017 έως 31/08/2019.  

6. Την αριθµ. 63514/2722 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπέιρου περί έγκρισης διάθεσης 
πίστωσης και ορισµό αποφαινοµένων οργάνων. 

7. Τη µε αριθµ.πρωτ.οικ67337/2883/10-07-2017 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού Π.Η. 

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 
 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/107/13-07-2017) 

 

Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης και τους όρους αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού/ Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων & Τεχνικών 

Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και ∆υτικής Μακεδονίας,, και του ∆ήµου Ζαγορίου για την 

υλοποίηση του έργου: «Αποπεράτωση Λαογραφικού Μουσείου Ελαφότοπου.» προϋπολογισµού 

39.000,00 € (µε ΦΠΑ)  

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έναν (1) εκπρόσωπο από την Περιφέρεια 

Ηπείρου: 

Ορίζει εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης την κ. 
Κατερίνα Καραγιώτη Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό,, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. µε 
αναπληρώτριά της την  κ. Χριστίνα ∆ηµητρίου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Η. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

1. Πάντος Παναγιώτης 
2. Γοργόλης Βασίλειος 
3. Βαρέλης ∆ηµήτριος 
4. Μπούµπα Βασιλική 
5. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 
6. Βασιλάκης Περικλής 
7. Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα) 
8. Λάζος Ιωάννης 
9. Ντέτσικας Κων/νος 
10. Πάικας Σπυρίδων 
11. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
12. Ζιώβας Βασίλειος 

ΑΔΑ: ΩΠΗΖ7Λ9-5Χ9



 80 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 6/13-07-2017 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) 
απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 
3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και την µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 
(Α∆Α:ΨΗΡΣ7Λ9-ΒΚΠ) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου περί εκλογής µελών για το δεύτερο ήµισυ της 
θητείας της Επιτροπής, ήτοι από 06/03/2017 έως 31/08/2019, η οποία συνήλθε σε δηµόσια 
συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις δεκατρείς (13) 
Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. 67350/2630 
/10-07-2017 Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνη Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Πάντος Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ.  Τα µέλη: Γοργόλης Βασίλειος, Βαρέλης ∆ηµήτριος, Μπούµπα Βασιλική, Παπαδηµητρίου 
Κωνσταντίνος (Ντίνος), Βασιλάκης Περικλής, Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα), Λάζος Ιωάννης,  
Ντέτσικας Κων/νος, Πάικας Σπυρίδων, Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) και Ζιώβας 
Βασίλειος Περιφερειακοί Σύµβουλοι 

Παρόντες ήταν οι Γραµµατείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής , Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα 
Ε. Φουτάκη, όπως ορίστηκαν µε την αριθµ. οικ.113017/9692/23-10-2014 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, ευρισκόµενη σε απαρτία, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 2Ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Κερασώνα για την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια σωλήνων PE 

Φ180/16 atm  άρδευσης για την αντικατάσταση τµήµατος αγωγού µεταφοράς – διανοµής του 

ΤΟΕΒ Κερασώνα.» προϋπολογισµού 13.640,00 € € (µε ΦΠΑ) και ορισµό δύο (2) 

εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) όπως 
τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) και 
ισχύει. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
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ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Τη µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε µε την απ’ αριθµ. 11/47/29-10-
2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, ως 
προς την εκχώρηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης 
επιπλέον αρµοδιοτήτων. 

5. Τη µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί εκλογής 
µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το δεύτερο ήµισυ της θητείας της, ήτοι από 06/03/2017 έως 31/08/2019.  

6. Την αριθµ. 67925/2902/11-07-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπέιρου περί έγκρισης 
διάθεσης πίστωσης και ορισµό αποφαινοµένων οργάνων. 

7. Τη µε αριθµ.πρωτ.οικ68828/2932/12-07-2017 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού Π.Η. 

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 
 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/108/13-07-2017) 

Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και τους όρους αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Κερασώνα για την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια σωλήνων PE 

Φ180/16 atm  άρδευσης για την αντικατάσταση τµήµατος αγωγού µεταφοράς – διανοµής του ΤΟΕΒ 

Κερασώνα.» προϋπολογισµού 13.640,00 € € (µε ΦΠΑ) και ορισµό δύο (2) εκπροσώπων από την 

Περιφέρεια Ηπείρου µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

α) τον κ. Αντωνίου Ιωάννη, ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών), 
υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου µε αναπληρωτή του τον κ. Νάκα 
Αθανάσιο, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, υπάλληλο της  ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου και  
β) τον κ. Μπακανιάρη Ευάγγελο, ∆Ε Τεχνικών (Τεχνικών ∆οµικών Έργων), υπάλληλο της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας µε αναπληρωτή του τον κ. Νάκο Αργύριο, ΤΕ Μηχανικών 
(Πολιτικών Μηχανικών ∆οµικών Έργων), υπάλληλο της ∆/νσης τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

Βασιλική Μαντζίλα 

 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1. Πάντος Παναγιώτης 
2. Γοργόλης Βασίλειος 
3. Βαρέλης ∆ηµήτριος 
4. Μπούµπα Βασιλική 
5. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 
6. Βασιλάκης Περικλής 
7. Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα) 
8. Λάζος Ιωάννης 
9. Ντέτσικας Κων/νος 
10. Πάικας Σπυρίδων 
11. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
12. Ζιώβας Βασίλειος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 6/13-07-2017 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) 
απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 
3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και την µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 
(Α∆Α:ΨΗΡΣ7Λ9-ΒΚΠ) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου περί εκλογής µελών για το δεύτερο ήµισυ της 
θητείας της Επιτροπής, ήτοι από 06/03/2017 έως 31/08/2019, η οποία συνήλθε σε δηµόσια 
συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις δεκατρείς (13) 
Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. 67350/2630 
/10-07-2017 Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνη Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Πάντος Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ.  Τα µέλη: Γοργόλης Βασίλειος, Βαρέλης ∆ηµήτριος, Μπούµπα Βασιλική, Παπαδηµητρίου 
Κωνσταντίνος (Ντίνος), Βασιλάκης Περικλής, Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα), Λάζος Ιωάννης,  
Ντέτσικας Κων/νος, Πάικας Σπυρίδων, Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) και Ζιώβας 
Βασίλειος Περιφερειακοί Σύµβουλοι 

Παρόντες ήταν οι Γραµµατείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής , Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα 
Ε. Φουτάκη, όπως ορίστηκαν µε την αριθµ. οικ.113017/9692/23-10-2014 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, ευρισκόµενη σε απαρτία, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 3Ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων για 

την υλοποίηση του έργου: «Ολοκλήρωση ανασκαφικών εργασιών στη θέση των ΣΕΑ 

Επισκοπικού» προϋπολογισµού 50.000,00 € (µε ΦΠΑ) και ορισµό δύο (2) εκπροσώπων από 

την Περιφέρεια Ηπείρου µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) όπως 
τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) και 
ισχύει. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
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ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Τη µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε µε την απ’ αριθµ. 11/47/29-10-
2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, ως 
προς την εκχώρηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης 
επιπλέον αρµοδιοτήτων. 

5. Τη µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί εκλογής 
µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το δεύτερο ήµισυ της θητείας της, ήτοι από 06/03/2017 έως 31/08/2019.  

6. Την αριθµ. 68268/2917/11-07-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπέιρου περί έγκρισης 
διάθεσης πίστωσης και ορισµό αποφαινοµένων οργάνων. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 
 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/109/13-07-2017) 

Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και τους όρους αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων για την 

υλοποίηση του έργου: «Ολοκλήρωση ανασκαφικών εργασιών στη θέση των ΣΕΑ Επισκοπικού» 

προϋπολογισµού 50.000,00 € (µε ΦΠΑ) και ορισµό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια 

Ηπείρου µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 Ορίζει εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Ηπείρου/ για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  

Α) την κ. Λαµπρινή Βάββα Αρχιτέκτων. Μηχανικό, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. 
µε αναπληρώτριά της την κ. Κατερίνα Καραγιώτη Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτέκτων. 
Μηχανικό, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. 

και  

β) την κ. ∆ηµητρίου Χριστίνα Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτέκτων. Μηχανικό, υπάλληλο της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. µε αναπληρώτριά της την  κ. ∆όνου Αµαλία Αρχιτέκτων. 
Μηχανικό, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. µε αναπληρώτριά της  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1. Πάντος Παναγιώτης 
2. Γοργόλης Βασίλειος 
3. Βαρέλης ∆ηµήτριος 
4. Μπούµπα Βασιλική 
5. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 
6. Βασιλάκης Περικλής 
7. Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα) 
8. Λάζος Ιωάννης 
9. Ντέτσικας Κων/νος 
10. Πάικας Σπυρίδων 
11. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
12. Ζιώβας Βασίλειος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 6/13-07-2017 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) 
απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 
3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και την µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 
(Α∆Α:ΨΗΡΣ7Λ9-ΒΚΠ) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου περί εκλογής µελών για το δεύτερο ήµισυ της 
θητείας της Επιτροπής, ήτοι από 06/03/2017 έως 31/08/2019, η οποία συνήλθε σε δηµόσια 
συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις δεκατρείς (13) 
Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. 67350/2630 
/10-07-2017 Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνη Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Πάντος Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ.  Τα µέλη: Γοργόλης Βασίλειος, Βαρέλης ∆ηµήτριος, Μπούµπα Βασιλική, Παπαδηµητρίου 
Κωνσταντίνος (Ντίνος), Βασιλάκης Περικλής, Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα), Λάζος Ιωάννης,  
Ντέτσικας Κων/νος, Πάικας Σπυρίδων, Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) και Ζιώβας 
Βασίλειος Περιφερειακοί Σύµβουλοι 

Παρόντες ήταν οι Γραµµατείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής , Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα 
Ε. Φουτάκη, όπως ορίστηκαν µε την αριθµ. οικ.113017/9692/23-10-2014 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, ευρισκόµενη σε απαρτία, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 4Ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση τροποποίησης της από 15-04-2014 Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της 

Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού και της Ιεράς 

Μητρόπολης Νικοπόλεως & Πρεβέζης για την υλοποίηση του έργου: «Ανακατασκευή κελιών 

Ιεράς Μονής Αβάσσου» συνολικής δαπάνης 89.225,31 € (µε ΦΠΑ) ως προς τη χρονική 

διάρκεια ισχύος της . 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
έχοντας υπόψη: 

8. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

9. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) όπως 
τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) και 
ισχύει. 

10. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 
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11. Τη µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε µε την απ’ αριθµ. 11/47/29-10-
2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, ως 
προς την εκχώρηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης 
επιπλέον αρµοδιοτήτων. 

12. Τη µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί εκλογής 
µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το δεύτερο ήµισυ της θητείας της, ήτοι από 06/03/2017 έως 31/08/2019.  

13. Το από 03 Ιουλίου 2017 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης της 
Προγραµµατικής Σύµβασης. 

14. Ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 
 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/110/13-07-2017) 

Εγκρίνει την τροποποίηση της από 15-04-2014 Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της 

Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού και της Ιεράς Μητρόπολης 

Νικοπόλεως & Πρεβέζης για την υλοποίηση του έργου: «Ανακατασκευή κελιών Ιεράς Μονής 

Αβάσσου» συνολικής δαπάνης 89.225,31 € (µε ΦΠΑ) ως προς τη χρονική διάρκεια ισχύος της και 

παρατείνεται ως 31-12-2018 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
13. Πάντος Παναγιώτης 
14. Γοργόλης Βασίλειος 
15. Βαρέλης ∆ηµήτριος 
16. Μπούµπα Βασιλική 
17. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 
18. Βασιλάκης Περικλής 
19. Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα) 
20. Λάζος Ιωάννης 
21. Ντέτσικας Κων/νος 
22. Πάικας Σπυρίδων 
23. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
24. Ζιώβας Βασίλειος 

 

ΑΔΑ: ΩΠΗΖ7Λ9-5Χ9
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