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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12o/19-07-2021
Στις δεκαεννέα (19) Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού &
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτή συστάθηκε, συγκροτήθηκε και λειτουργεί με τις με αριθμ.
7/17/7-5-2021 (ΑΔΑ:681Γ7Λ9-443) και 7/18/7-5-2021 (ΑΔΑ:9ΡΒΓ7Λ9-1Η8) (ΦΕΚ2168/τ.Β΄/25-05-2021) αποφάσεις
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με τη με αρ.πρωτ. οικ.66800/5178/18-5-2021 (ΑΔΑ:ΨΔΖΝ7Λ9-Δ3Φ)
(ΦΕΚ 405/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2021) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, η οποία τροποποίησε τη με αρ.
184266/11851/22-01-2021 (ΦΕΚ 1071/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2020) προηγούμενη απόφαση και με τη με αριθμ.
οικ.72550/5611/26-05-2021 (ΑΔΑ:Ψ4567Λ9-ΒΣΟ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, αποτελούμενη από τον
Γοργόλη Βασίλειο, Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου, ως Προέδρο και από τους κάτωθι
Περιφερειακούς Συμβούλους ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Τακτικά μέλη:
Σίμου-Τάσιου Αναστασία
Δηλαβέρη Ρεγγίνα
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
Λάμπρου Αλκιβιάδης
Βαρέλης Δημήτριος
Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
Φώτης Φώτιος
Κορωναίος Θεόδωρος
Λέκκα Χριστίνα
Ριζόπουλος Σπυρίδων
Δημητρίου Δημήτριος
Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
Γαλατάς Ζώης

Αναπληρωματικά μέλη:
Γκούμας Αχιλλέας
Καλούδης Βασίλειος
Πατήλας Κωνσταντίνος
Σιαράβας Κωνσταντίνος
Παπαχρήστου Βασίλειος
Κατέρης Ιωάννης
Ψαθάς Βασίλειος
Σπέγγος Αριστείδης (Άρης)
Τρομπούκης Δημήτριος
Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
Φραγκούλης Παύλος
Κωτσαντής Κωνσταντίνος
Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με τη με αριθμ.πρωτ. 105374/1622/1307-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:
Α. Γοργόλης Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου της Περιφέρειας
Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής.
Β. Από τα Τακτικά μέλη βρέθηκαν παρόντες οι:
1. Σίμου-Τάσιου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος
2. Δηλαβέρη Ρεγγίνα, Περιφερειακός Σύμβουλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακή Σύμβουλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος
6. Φώτης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος
7. Κορωναίος Θεόδωρος, Περιφερειακός Σύμβουλος
8. Λέκκα Χριστίνα, Περιφερειακή Σύμβουλος
9. Ριζόπουλος Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος
10. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, Περιφερειακή Σύμβουλος
11. Γαλατάς Ζώης, Περιφερειακός Σύμβουλος
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Από τα Τακτικά μέλη απόντες ήταν οι:
1. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα, Περιφερειακή Σύμβουλος
2. Λάμπρου Αλκιβιάδης, Περιφερειακός Σύμβουλος
3. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
Από τα Αναπληρωματικά Μέλη βρέθηκαν παρόντες οι:
1. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος
Απούσα από τη συνεδρίαση ήταν η κα. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα που αναπληρώθηκε από τον κ. Κατέρη Ιωάννη
σε όλα τα θέματα.
Απών από τη συνεδρίαση ήταν ο κ. Λάμπρου Αλκιβιάδη που δεν αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος
σε κανένα θέμα.
Απών από τη συνεδρίαση ήταν ο κ. Δημητρίου Δημήτριος που δεν αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος
σε κανένα θέμα.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Βασιλική Μαντζίλα και
Ιωάννα Ε. Φουτάκη, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 72962/5622/26-05-2021(ΑΔΑ:Ω0ΙΞ7Λ9-2ΟΑ) 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 11ου Πρακτικού του έτους 2021 της Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

1. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις κατά το Β’ εξάμηνο του 2021.
2. Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου
(κατηγορίας Α2, ομάδα 2η): «Επείγουσα Μελέτη Αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρου περιοχής Μπούση
Άρτας», Δ.Ε. Αρταίων, Δ. Αρταίων Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας
του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Π.Η.).
3. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου
(κατηγορίας Α2, ομάδα 7η): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 47.000 ορνιθίων
κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Ροκκάτικα» της Τ.Κ. Καλαμιάς, Δ.Ε. Φιλοθέης, Δήμου
Αρταίων, Π.Ε. Άρτας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η
Ευαγγελή Παπασπύρου.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
4. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου
(κατηγορίας Α2, ομάδα 7η) : «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 8.000 ινδιάνων
κρεατοπαραγωγής, στον αναδασμό Τ.Κ. Ροδοτοπίου, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».
Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Θωμάς Νικόλαος.
(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
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Κατά την έναρξη της συνεδρίασης και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και επικυρώθηκε το
πρακτικό και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 25-06-2021 συνεδρίασης της Επιτροπής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Βασιλική Μαντζίλα
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Σίμου-Τάσιου Αναστασία
Δηλαβέρη Ρεγγίνα
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
Βαρέλης Δημήτριος
Φώτης Φώτιος
Κατέρης Ιωάννης
Κορωναίος Θεόδωρος
Λέκκα Χριστίνα
Ριζόπουλος Σπυρίρων
Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
Γαλατάς Ζώης
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 12/19-07-2021 Πρακτικό Συνεδριάσεως
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτή συστάθηκε
και συγκροτήθηκε με τις με αριθμ. με αριθμ. 7/17/7-5-2021 (ΑΔΑ:681Γ7Λ9-443) και 7/18/7-5-2021 (ΑΔΑ:9ΡΒΓ7Λ91Η8) (ΦΕΚ 2168/τ.Β΄/25-05-2021) αποφάσεις του Π.Σ. Ηπείρου και τη με αρ.πρωτ. οικ.72550/5611/26-05-2021
(ΑΔΑ:Ψ4567Λ9-ΒΣΟ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής, η οποία
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) Ιουνίου του έτους
2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.οικ. 105374/1622/13-07-2021 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:
Α. Γοργόλης Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου της Περιφέρειας
Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής
Β. Τα μέλη: Σίμου-Τάσιου Αναστασία, Δηλαβέρη Ρεγγίνα, Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) , Γαϊτανίδης Πρόδρομος
(Μάκης), Βαρέλης Δημήτριος, Φώτης Φώτιος, Κατέρης Ιωάννης, Κορωναίος Θεόδωρος, Λέκκα Χριστίνα, Ριζόπουλος
Σπυρίδων, Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα και Γαλατάς Ζώης, Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Παρούσες ήταν οι Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα Ε. Φουτάκη, όπως
ορίστηκαν με την αριθμ.οικ.72962/5622/26-05-2021 (ΑΔΑ: Ω0ΙΞ7Λ-2ΟΑ)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 συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις κατά το Β’ εξάμηνο του 2021.

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
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010, ΦΕΚ 233/τ. Α΄/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με τη
με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και με τη με αριθμ. 163473/24-10-2017
(ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (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 Διαύγεια».
4. Τις με αριθμ. 7/17/7-5-2021 (ΑΔΑ:681Γ7Λ9-443) και 7/18/7-5-2021 (ΑΔΑ:9ΡΒΓ7Λ9-1Η8) (ΦΕΚ 2168/τ.Β΄/25-052021) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
5. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 96695/615/01-07-2021 εισήγηση της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου
& Τουρισμού
6. την προβληματισμό που εξέφρασε ο κ. Κορωναίος, μέλος της παράταξης «Κοινό των Ηπειρωτών» για τη συμμετοχή
ξένων και όχι ντόπιων μαγείρων στο γαστρονομικό φεστιβάλ που διοργανώθηκε στην Πρέβεζα και την τοποθέτηση
του ότι ψηφίζει ΘΕΤΙΚΑ, με τις παρατήρηση ότι η Περιφέρεια πρέπει να στέλνει στις εκθέσεις εξειδικευμένα
στελέχη για να έχει το μέγιστο αποτέλεσμα.
7. την τοποθέτηση του κ. Ριζόπουλου, μέλους της παράταξης «Ορίζοντες Ηπείρου» ότι είναι κάθετα ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ,
διότι, όχι μόνο διαφωνεί με το τί αποτελεί τουριστικό προϊόν στην Ήπειρο, αλλά δεν βλέπει καμία οργάνωση, καμία
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καταγραφή και καμία βελτίωση στην όλη διαδικασία προβολής των προϊόντων της Ηπείρου. Είναι, όπως ανέφερε,
όλη η διαδικασία σχεδιασμένη λάθος, όπως για παράδειγμα η οργάνωση έκθεσης στην Πρέβεζα για να τη δουν οι
Πρεβεζιάνοι.
8. Την τοποθέτηση της κας Ζέκα Πάσχου, μέλους της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», ότι ψηφίζει ΑΡΝΗΤΙΚΑ διότι
οι τουριστικές εκθέσεις δεν αποτελούν αρμοδιότητα της Επιτροπής Περιβάλλοντος ενώ, όσον αφορά στις
θεματικές, δεν προσφέρονται από την εισήγηση τα απαραίτητα στοιχεία.
9. την τοποθέτηση του κ.Γαλατά, από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ότι ψηφίζει ΑΡΝΗΤΙΚΑ
αναφέροντας τα ακόλουθα :
“Εμείς σας λέμε ότι ο τουρισμός κι ο πολιτισμός οφείλουν να απαντάνε στην ανάγκη των λαϊκών στρωμάτων για
το δικαίωμα στη ζωή, τη γνώση και την ξεκούραση. Για σας το τουριστικό προϊόν προορίζεται για λίγους. Στις
εκθέσεις οι επιχειρηματίες διαφημίζουν προϊόντα/παροχές για όσους έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν.
Θρησκευτικός τουρισμός, μονοπάτια, ιαματικός - υγείας, γευσιγνωσίας, είναι προεκτάσεις αυτής της
κατεύθυνσης. Σε μια εποχή που οι διάφορες δραστηριότητες της περιφέρειας είναι «πετσοκομμένες» η δράση
για την ενίσχυση του τουριστικού κεφαλαίου στην περιοχή είναι διογκωμένη και πλουσιοπάροχη. Διότι περί
αυτού πρόκειται. Επιπρόσθετα, λειτουργεί σαν εργαλείο ενσωμάτωσης συνειδήσεων εργαζομένων ή
ψηφοθηρίας. Στην εισήγηση δεν παρέχονται λεπτομέρειες για τις εκθέσεις που προτείνονται και ενδεικτικός
προϋπολογισμός με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει αποτίμηση των χρημάτων που δαπανώνται για τους
επιχειρηματίες. Λέμε διαχρονικά με μεγάλη προσοχή να διατίθενται τα κονδύλια. Να υπάρξουν κριτήρια και
αρχές. Να δούμε τι απέδωσαν τα προηγούμενα προγράμματα που εφήρμοσε η Ν.Α. και η Περιφέρεια. Να γίνει
συνολικός απολογισμός των χρημάτων που έχουν δοθεί όλα αυτά τα χρόνια, για να εντοπίσουμε τις αστοχίες. Η
περιφερειακή αρχή έχει πάρει υπό την προστασία της τα συμφέροντα του τουριστικού κεφαλαίου στην περιοχή
μας και με το δημόσιο χρήμα τα υποστηρίζει. Το επιχείρημα της περιφερειακής αρχής ότι τάχα με την υποστήριξη
αυτή βοηθιούνται και άλλοι τομείς της οικονομίας, όπως οι εργαζόμενοι, η μείωση της ανεργίας και η
αγροτοκτηνοτροφία, έρχεται η πραγματικότητα να το διαψεύσει καταλυτικά. Τα τελευταία χρόνια παρά την
διόγκωση των τουριστικών επιχειρήσεων στην περιοχή μας, παρά την παχυλή υποστήριξη από την περιφερειακή
αρχή όχι μόνο δεν έχουμε βελτίωση στον οικονομικό τομέα της αγροτοκτηνοτροφίας, αλλά αντίθετα καθημερινή
μείωση αυτών που ασχολούνται με την αγροδιατροφή. Και όσοι παραμένουν και ασχολούνται βλέπουν τα
εισοδήματά τους να μειώνονται. Στην κτηνοτροφία η κατάσταση έχει πάει από το κακό στο χειρότερο. Όσο για
τους εργαζόμενους στον κλάδο, βιώνουν την απλήρωτη εργασία, τα απάνθρωπα ωράρια, τους μισθούς πείνας,
τη λεγόμενη «μαθητεία» που προμηθεύει τσάμπα εργασία στις τουριστικές επιχειρήσεις. Τα παραπάνω
κεφαλαιώδη θέματα για την περιοχή μας, την ανάπτυξή της και που αφορούν την τύχη της συντριπτικής
πλειοψηφίας των κατοίκων της Ηπείρου δεν έχουν θέση ούτε στο πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης ούτε σε
κανένα άλλο πρόγραμμα της περιφερειακής αρχής. Ακόμη και στο οικονομικό σύστημα που υπηρετείτε, τέτοια
μονόπλευρη και ισοπεδωτική στήριξη προς τους επιχειρηματίες «βγάζει μάτι». Αλήθεια δεν είναι «τουριστική
προβολή» όπως το ονομάζετε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής εργαζομένων από την περιοχή μας με εργαζόμενους
άλλων περιοχών, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε ομάδες εργαζομένων από διάφορους κλάδους να
επισκέπτονται άλλες χώρες στα πλαίσια αναψυχής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ταυτόχρονα
εργαζόμενοι από τις χώρες αυτές να επισκέπτονται την περιοχή μας; Δεν θα μπορούσε η περιφέρεια να στηρίξει
τέτοια προγράμματα, όπου κάθε χρόνο ένας ικανός αριθμός εργαζομένων από την περιοχή μας θα συμμετείχε;
Δε θα μπορούσατε να δείτε προγράμματα για δωρεάν κατασκηνώσεις κι εκδρομές; Αυτά όμως απουσιάζουν
παντελώς από τα ενδιαφέροντά σας. Για μας έχει μεγάλη σημασία να επισημάνουμε ότι το εισόδημα που μπαίνει
από τον τουρισμό μένει σε λίγα χέρια, η πλειοψηφία των εργαζομένων μένει με τα ψίχουλα και είναι για
διερεύνηση πόσο μεγάλο τμήμα αυτού του εισοδήματος επενδύεται στη χώρα μας και πόσο οδηγείται από
διάφορα κανάλια, σε φορολογικούς παραδείσους στο εξωτερικό. Αυτά έχουν διαλύσει τον πολιτισμό που είχε η
χώρα και για αυτό οδηγήθηκε στο σημείο που είναι σήμερα. Καταψηφίζουμε το πρόγραμμα τουριστικών και
θεματικών εκθέσεων β΄ εξαμήνου, σαν αναντίστοιχο των πραγματικών αναγκών της περιοχής. Δεν
αντικατοπτρίζει στο ελάχιστο, στρατηγικούς και τακτικούς στόχους. Δεν αποτελεί κατεύθυνση εξωστρέφειας.
Πρόχειρο, αποσπασματικό, με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα που το πιθανότερο είναι να μην κάνει τουριστική
και πολιτισμική «απόσβεση». Θα ταλαιπωρήσει με πολλά χιλιόμετρα κι εργατοώρες τα στελέχη της Περιφέρειας,
τα οποία για το διάστημα αρχές Σεπτεμβρίου - αρχές Δεκεμβρίου, θα πρέπει να ταξιδέψουν στο Ντίσελντορφ,
στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Βαρσοβία, στο Άμστερνταμ, στο Ριάντ, στην Κολωνία, στην Σκανδιναβία, στο Μόναχο
και στο εσωτερικό της χώρας.
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Και ζήτησε: “Να επανέλθουμε στις δια ζώσης συνεδριάσεις. Η απόφαση της κυβέρνησης να γίνονται με
τηλεδιάσκεψη οι συνεδριάσεις συμβουλίων κι επιτροπών είναι απολύτως αντιδημοκρατική και χωρίς καμία
δικαιολογία. Δεν υπάρχει υγειονομικός λόγος που να δικαιολογεί αυτή την επιλογή, οι λόγοι είναι αποκλειστικά
πολιτικοί.
Δε θέλουμε να συνεχιστεί η απουσία παρέμβασης του λαϊκού παράγοντα, τα εμπόδια στα κινήματα, τις
συλλογικότητες της περιοχής και τους φορείς της να καταθέσουν τις απόψεις και με κινηματικές διαδικασίες να
εκφράσουν τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις τους. Για να μη μπουν, τελικά, στον γύψο οι διεκδικήσεις των
εργαζόμενων και της νεολαίας και στα τοπικά ζητήματα.η εισήγηση δεν είναι κατατοπιστική, δεν παρουσιάζει
τους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ενδεικτικούς προϋπολογισμούς, τί αποτελέσματα είχαμε μέχρι
σήμερα κλπ, ενώ ανάμεσα σε άλλα ανέφερε ότι το πρόγραμμα είναι αναντίστοιχο των πραγματικών αναγκών της
περιοχής.”
10. την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Γοργόλη, προς τους κ.Ριζόπουλο και κ.Γαλατά, ότι η έκθεση στην
Πρέβεζα διοργανώθηκε τη δεδομένη χρονική στιγμή που υπήρχε πληθώρα τουριστών που την παρακολούθησαν
και προς τον κ. Κορωναίο, ότι στις εκθέσεις συμμετέχουν στελέχη της Περιφέρειας που γνωρίζουν τα θέματα και
συμβάλουν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
11. Ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 12/56/19-07-2021)
Εγκρίνει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις κατά το Β’ εξάμηνο του 2021) και συγκεκριμένα:
Α) Τουριστικές εκθέσεις:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Έκθεση Tour Natur στο Ντίσελντορφ 3 με 5 Σεπτεμβρίου του 2021.
Έκθεση IFTM στο Παρίσι 5 έως 8 Οκτωβρίου 2021 σε περίπτερο του Ε.Ο.Τ.
Έκθεση «Ταξίδι στον ελληνικό και λαϊκό πολιτισμό» τον Οκτώβριο του 2021 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Έκθεση Θεματικού Τουρισμού (Εναλλακτικού Τουρισμού) Γαστρονομίας και Οίνου, 22 με 24 Οκτωβρίου του
2021.
Έκθεση W.T.M. στο Λονδίνο 1 με 3 Νοεμβρίου του 2021 σε περίπτερο του ΕΟΤ.
Έκθεση Philoxenia στη Θεσσαλονίκη 12 με 14 Νοεμβρίου του 2021.
Έκθεση Athens International Tourism Expo στην Αθήνα 25 με 27 Νοεμβρίου του 2021.
Έκθεση Grecka Panorama στη Βαρσοβία τον Δεκέμβριο 2021.
Φεστιβάλ στην Ολλανδία με την ΚΟΙΝΣΕΠ Ελλάδα Παντού στο Άμστερνταμ τον Δεκέμβριο του 2021.

Β) Θεματικές εκθέσεις:
1. SAUDI HORECA στο Ριάντ 5 με 7 Σεπτεμβρίου του 2021
2. ΔΕΘ – HELEXPO στην Θεσσαλονίκη 11 με 19 Σεπτεμβρίου του 2021.
3. ANUGA στην Κολωνία 9 με 3 Οκτωβρίου του 2021.
4. ΕΚΔΗΛΩΣΗ προβολής τοπικών προϊόντων ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ σε ημερομηνίες που δεν έχουν καθοριστεί ακόμη.
5. ECO LIFE @NORDIC FOOD FAIR στη Σκανδιναβία 17 με 18 Νοεμβρίου του 2021.
6. Πανελλήνια συνάντηση μονοπατιών στην Ξάνθη τον Νοέμβριο του 2021.
7. FOOD & LIFE στο Μόναχο 1 με 5 Δεκεμβρίου του 2021
Με τη σημείωση ότι, λόγω της πανδημίας, οι ημερομηνίες αλλά και η φύση των εκθέσεων και εκδηλώσεων (φυσική
παρουσία ή virtual) μπορεί να μεταβληθούν. Για όλες τις εκθέσεις και εκδηλώσεις απαραίτητη προϋπόθεση είναι να
έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από επαγγελματίες, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου.
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ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Ριζόπουλος Σπυρίδων, μέλος της παράταξης «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»
ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, μέλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Γαλατάς Ζώης, μέλος της παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Βασιλική Μαντζίλα
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Σίμου-Τάσιου Αναστασία
Δηλαβέρη Ρεγγίνα
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
Βαρέλης Δημήτριος
Φώτης Φώτιος
Κατέρης Ιωάννης
Κορωναίος Θεόδωρος
Λέκκα Χριστίνα
Ριζόπουλος Σπυρίρων
Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
Γαλατάς Ζώης
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ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Μαντζίλα
Τηλ.: 26510 87441, 87319
Fax: 26510 87441
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Ημερομηνία: 23-07-2021
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 111698 / 1700
Ημερομηνία: 01-06-2021
Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου):
Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή
δραστηριότητας:
……………………

Προς:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής
Μακεδονίας
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Ηπείρου
5οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα
Υπόψη: κα Εφη Εξάρχου

Κοιν:
Περιφέρεια Ηπείρου
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.
Τμήμα Περιβάλλοντος
Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου
Ενταύθα
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Θέμα 2ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου
(κατηγορίας Α2, ομάδα 2η): «Επείγουσα Μελέτη Αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρου περιοχής Μπούση Άρτας», Δ.Ε.
Αρταίων, Δ. Αρταίων Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της
δραστηριότητας είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ
Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η ΦΟΡΕΑΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΕΣΤΑΛΗ Η
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου
(κατηγορίας Α2, ομάδα 2η): «Επείγουσα Μελέτη Αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρου περιοχής Μπούση Άρτας», Δ.Ε.
Αρταίων, Δ. Αρταίων Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της
δραστηριότητας είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.
Η γεωγραφική θέση του έργου είναι στην Δημοτική Ενότητα Αρταίων του Δήμου Άρτας και στην Δημοτική
Ενότητα Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά της Π.Ε. Άρτας και συγκεκριμένα στην περιοχή χείμαρρος Μπούση Άρτας.
Το μήκος του χειμάρρου Μπούση έχει μήκος περίπου 3,4 χλμ. και εκτείνεται από την συμβολή του με τον ποταμό
Άραχθο στα κατάντι, μέχρι το τεχνικό στη συνάντηση του χειμάρρου με την Ιόνια οδό στα ανάντι. Η υφιστάμενη κοίτη
έχει σε μεγάλο τμήμα της διευθετηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ έχουν κατασκευασθεί και τεχνικά έργα
γεφυρώσεων η και καλύψεως της κοίτης στις θέσεις που αυτή συναντάται με το οδικό δίκτυο της περιοχής. Παρά τα
τεχνικά έργα και τις διευθετήσεις που έχουν γίνει, η υφιστάμενη κοίτη είναι
υδραυλικά ανεπαρκής. Αυτό αποδεικνύεται τόσο στην πράξη με τις συχνές υπερχειλίσεις και κατακλύσεις ευρείας
παραρεμάτιας περιοχής, όσο και από τον υδραυλικό έλεγχο που έγινε στα πλαίσια της μελέτης.
Ο χείμαρρος περιοχής Μπούση χωρίστηκε και μελετήθηκε σε επτά (7) επιμέρους τμήματα από κατάντη προς
ανάντη.
Ως πρώτο τμήμα θεωρήθηκε το «Τμήμα από εκβολή έως γέφυρα λαχαναγοράς»
Ως δεύτερο τμήμα θεωρήθηκε το «Γέφυρα λαχαναγοράς»
Ως τρίτο τμήμα θεωρήθηκε το «Τμήμα από γέφυρα λαχαναγοράς έως κυκλικό κόμβο»
Ως τέταρτο τμήμα θεωρήθηκε το «Τμήμα κυκλικού κόμβου»
Ως πέμπτο τμήμα θεωρήθηκε το «Τμήμα παράλληλο στην Ε.Ο.»
Ως έκτο τμήμα θεωρήθηκε το «Τμήμα από Ε.Ο. έως Ι.Ο.»
Τέλος, ως έβδομο τμήμα θεωρήθηκε αυτό που βρίσκεται «Τμήμα παρά την Ι.Ο.»
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Το υπό μελέτη έργο απέχει από τους πλησιέστερους οικισμούς:
Άνω Άγιοι Ανάργυροι περίπου 430,00 μέτρα
Άγιος Δημήτριος περίπου 900,00 μέτρα
Ειδικότερα για την πόλη της Άρτας, η κοίτη του χειμάρρου βρίσκεται για ένα σημαντικό μήκος δίπλα στα όρια του
εγκεκριμένου ΓΠΣ της Άρτας.
ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Οι δυσμενείς κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των συχνών πλημμυρικών φαινομένων σε τόσο κεντρικό
σημείο της Αρτας είναι προφανείς και θα πρέπει ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε αυτά να εξαλειφθούν.
Προκειμένου να επιτευχθεί η επιζητούμενη αντιπλημμυρική προστασία της παραρεμάτιας ζώνης του υπό μελέτη
χειμάρρου Μπούση, θα πρέπει να εκτελεσθούν τεχνικά έργα διερεύνησης της υφιστάμενης κοίτης, τα οποία θα
εκτείνονται σε όλο σχεδόν το μήκος των 3,4 χλμ. αυτής. Τα προτεινόμενα τεχνικά έργα έχουν σχεδιασθεί με γνώμονα
πέραν της υδραυλικής επάρκειας την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσαρμογή τους στην υφιστάμενη κατάσταση το
ανάγλυφο του εδάφους και το φυσικό περιβάλλον. Επίσης κρίθηκε σκόπιμο να ελαχιστοποιηθούν οι αναπόφευκτες
επεμβάσεις στις παραρεμάτιες ιδιοκτησίες. Ιδιαίτερη προσπάθεια έγινε να διατηρηθούν τεχνικά έργα πρόσφατα
κατασκευασθέντα και (αν απαιτείται) αυτά να επεκταθούν - συμπληρωθούν. Λόγω της φύσης του έργου, απαιτείται να
υπάρχουν και οι ιδανικές καιρικές συνθήκες (έλλειψη έντονων βροχοπτώσεων κλπ). Συνεπώς είναι καλό οι
προτεινώμενες εργασίες διευθέτησης της κοίτης στα διάφορα σημεία του χειμάρρου, να πραγματοποιούνται με κύριο
γνώμονα τις καλές καιρικές συνθήκες, έτσι ώστε να μην υπάρξουν ζητήματα ασφαλείας τόσο των εργαζομένων στο έργο
όσο και σε εργασίες που εκτελούνται και είναι σε φάση που μια ενδεχόμενη κακοκαιρία θα δημιουργήσει υπερχειλίσεις
και θα συμπαρασύρει τις υποδομές (π.χ. φάση κατασκευής ξυλοτύπων κα).
Η κατασκευή του έργου θα πρέπει να λάβει χώρα με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκληθεί η όσο το δυνατόν
μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και αφαίρεση της φυσικής βλάστησης. Επίσης, θα υπάρξει ειδική πρόβλεψη
κατά την κατασκευή των έργων που βρίσκονται σε σημείο κοντά στο οδικό δίκτυο, ούτως ώστε να διατηρηθεί η ομαλή
διέλευση των διερχόμενων οχημάτων. Κρίνεται σκόπιμο, η κατασκευή των έργων να ξεκινήσει από το τμήμα του
χειμάρρου που βρίσκεται παράλληλα με την Ε.Ο. Αγρινίου - Άρτας ολικού μήκους 880 μέτρων που κρίνεται και το πλέον
ανεπαρκές υδραυλικά. Επιπλέον πρέπει να κατασκευαστεί κατά μήκος της ανατολικής όχθης παραρεμάτια οδός
πλάτους 6,00 m, ώστε να επιτευχθεί κυκλοφοριακή σύνδεση των παραρεμάτιων ιδιοκτησιών. Η νέα παραρεμάτια οδός
10
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θα συνδεθεί με το υπάρχον οδικό δίκτυο της περιοχής με γέφυρα που θα κατασκευαστεί στα πλαίσια του μελετούμενου
έργου. Σε συνέχεια αυτού θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο τμήμα από την Ε.Ο. Αγρινίου – Άρτας
μέχρι το σημείο που ο χείμαρρος συναντάει την ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος του έργου σε συνεργασία
και με την Υπηρεσία επίβλεψης, θα συντάξει το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις
παραμέτρους ώστε η όχληση κατοίκων και διερχομένων από την περιοχή κατά την φάση της κατασκευής, να είναι η
λιγότερο δυνατή.
ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η φύση του έργου είναι τέτοια που κατά τη φάση λειτουργίας δεν υπάρχουν στάδια. Σε ένα έργο διευθέτησης,
η λειτουργικότητα του μεταφράζεται στη δυνατότητα που παρέχεται για τον έλεγχο και τη συντήρηση του έργου,
προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα διαβρώσεων και αστοχιών που μπορεί να οδηγήσουν στην παρεμπόδιση της
ομαλής απορροής και στην εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
Η δραστηριότητα του θέματος βρίσκεται εκτός δικτύου Natura 2000 αλλά εντός της Ζώνης Περιβαλλοντικού Ελέγχου
(Ζώνη Γ') του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού.
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 την κατασκευή 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
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 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) το με αριθ. Πρωτ. 63829/09-06-2021 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το
οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος,
β) την από 02-07-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Περιφέρειας Ηπείρου,
γ) τις θετικές γνωμοδοτήσεις της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και της Δ/νσης Δασών Άρτας
δ) την ερώτηση του κ.Ριζόπουλου, μέλους της παράταξης «Ορίζοντες Ηπείρου», σχετικά με το αν υπάρχει ή όχι
γνωμοδότηση από τον Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού, την αρνητική απάντηση που έλαβε και τη δήλωσή του ότι
ψηφίζει ΠΑΡΩΝ
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 12/57/19-07-2021)
Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος, όπως
διαβιβάσθηκε με το αριθμ. 63829/09-06-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού.
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ΠΑΡΩΝ δήλωσε στην ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος ο κ. Ριζόπουλος Σπυρίδων, μέλος της
παράταξης «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

√

Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ
(ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος
2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του
Προέδρου του
Περιφερειακού Συμβουλίου.
3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Βασιλική Μαντζίλα
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Σίμου-Τάσιου Αναστασία
Δηλαβέρη Ρεγγίνα
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
Βαρέλης Δημήτριος
Φώτης Φώτιος
Κατέρης Ιωάννης
Κορωναίος Θεόδωρος
Λέκκα Χριστίνα
Ριζόπουλος Σπυρίρων
Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
Γαλατάς Ζώης

√
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ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Μαντζίλα
Τηλ.: 26510 87441, 87319
Fax: 26510 87441
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Ημερομηνία: 23-07-2021
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 111700 / 1701
Ημερομηνία: 01-07-2021
Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου):
Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή
δραστηριότητας:
……………………

Προς:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής
Μακεδονίας
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Ηπείρου
5οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα
Υπόψη: κ. Πέτρο Χήρα

Κοιν:
Περιφέρεια Ηπείρου
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.
Τμήμα Περιβάλλοντος
Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου
Ενταύθα
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Θέμα 3ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του
έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 47.000
ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Ροκκάτικα» της Τ.Κ. Καλαμιάς, Δ.Ε. Φιλοθέης,
Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας
είναι η Ευαγγελή Παπασπύρου.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ)
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ
Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η
ΦΟΡΕΑΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ
ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ
Η
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου
(κατηγορίας Α2, ομάδα 7η): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 47.000 ορνιθίων
κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Ροκκάτικα» της Τ.Κ. Καλαμιάς, Δ.Ε. Φιλοθέης, Δήμου
Αρταίων, Π.Ε. Άρτας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η
Ευαγγελή Παπασπύρου.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι ο Ευαγγελή Παπασπύρου.
Η μονάδα θα εγκατασταθεί στη θέση «Ροκκάτικα» της Τ.Κ. Καλαμιάς, σε αγροτεμάχιο εμβαδού
16.295,84 m2, εντός του οποίου θα κατασκευαστούν τρία (3) κτίρια για να καλύψουν τις ανάγκες των πτηνών.
Η μονάδα θα διαθέτει 3 ανεξάρτητα μεταξύ τους κτίσματα, συνολικού εμβαδού 4.878,16 m2 και 3
silo, συνολικών διαστάσεων 33,48 m2.
•
•
•
•
•
•
•

Οι αποστάσεις των κοντινότερων οικισμών από την πτηνοτροφική μονάδα είναι οι κάτωθι:
Κάλαμος: 910 m
Ρόκκα : 1.340 m
Άρτα : 5.200 m
Για την κατασκευή έχουν εξασφαλιστεί :
Βεβαίωση διάθεσης κόπρου της εταιρείας ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ,
Βεβαίωση αποκομιδής νεκρών πτηνών της εταιρείας ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΤΑΣ,
Βεβαίωση ΔΕΥΑΑ περί μη επάρκειας του δικτύου για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της εν λόγω
μονάδας.
Έγκριση Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας και Νεωτέρων Μνημείων,
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Έγκριση χρήσεων γης της Δ/νσης Πολεοδομίας & Χωροταξίας του Δήμου Αρταίων περί μη ορισμού
χρήσεων γης στην περιοχή εγκατάστασης της εν λόγω μονάδας.
Ανάγκες σε νερό: Οι ετήσιες συνολικές ανάγκες σε νερό ανέρχονται στα 3.696,25 m3/έτος . Οι
ανάγκες σε νερό θα καλύπτονται από υδρογεώτρηση που θα ανορυχθεί για αυτό το σκοπό.
Εκροές αερίων αποβλήτων: Από τη δραστηριότητα θα παράγονται κάποιες οσμές.

•

Εκροές υγρών αποβλήτων: Τα υγρά απόβλητα αποτελούνται από τα νερά του πλυσίματος και των
στραγγισμάτων των στερεών αποβλήτων και θα οδηγούνται στο σύστημα σηπτική δεξαμενής –
απορροφητικού βόθρου.
Οι διαστάσεις τους δίνονται παρακάτω:
• 2 Σηπτικές δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 92,98m3
• 2 Απορροφητικοί βόθροι συνολικής χωρητικότητας 106,15m3
Εκροές στερεών αποβλήτων: Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής μονάδας αποτελούνται από τα
περιττώματα των πτηνών και την στρωμνή (άχυρο σιτηρών), η οποία θα μεταφέρεται με ευθύνη του φορέα
του έργου στο τέλος κάθε εκτροφής στη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη καύση βιοαερίου
της εταιρείας ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ Α.Ε., για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Εναλλακτικά, θα αποθηκεύεται
σε κοπροσωρό χωρητικότητας 350 m3 που θα κατασκευαστεί εντός του αγροτεμαχίου μέχρι τη ζύμωσηχώνευση της κόπρου και στη συνέχεια τη διάθεση της ως εδαφοβελτιωτικό εδάφους. Τα νεκρά πτηνά θα
οδηγούνται στην εγκατάσταση αποτέφρωσης της εταιρείας "ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΤΑΣ". Τα οικιακά απορρίμματα που θα δημιουργεί το προσωπικό θα εναποτίθενται σε κάδο απορριμμάτων
και θα διατίθενται σε εταιρεία ανακύκλωσης.
Η δραστηριότητα του θέματος βρίσκεται εκτός δικτύου Natura 2000 αλλά εντός της Ζώνης
Περιβαλλοντικού Ελέγχου (Ζώνη Γ') του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού.
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 την κατασκευή 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 Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 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) το με αριθ. Πρωτ. 66385/11-06-2021 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος,
β) την από 01-07-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου,
γ) την επισήμανση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας, μέλος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», ότι
υπάρχει αρνητική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Σταυλισμού και το αίτημά της για αναβολή του θέματος
και αναθεώρηση της άποψης της Υπηρεσία.
δ) την τοποθέτηση του κ.Γαλατά, από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ότι ψηφίζει
ΑΡΝΗΤΙΚΑ γιατί όπως ανέφερε: “…υπήρχε αρνητική γνωμάτευση από την Επιτροπή Σταβλισμού, η οποία δεν
είχε αναφερθεί. Ζητήσαμε να αναβληθεί το θέμα και να λυθεί το ζήτημα στην επόμενη συνεδρίαση, αλλά δεν
έγινε δεκτό”.
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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 12/58/19-07-2021)
Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος,
όπως διαβιβάσθηκε με το αριθμ. 66385/11-06-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –
Δυτικής Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Κορωναίος, μέλος της παράταξης «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»
ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Ριζόπουλος Σπυρίδων, μέλος της παράταξης «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»
ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, μέλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Γαλατάς Ζώης, μέλος της παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ
ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα
Περιβάλλοντος

2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του Προέδρου
του Περιφερειακού Συμβουλίου.
3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

√

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Βασιλική Μαντζίλα
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Σίμου-Τάσιου Αναστασία
Δηλαβέρη Ρεγγίνα
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
Βαρέλης Δημήτριος
Φώτης Φώτιος
Κατέρης Ιωάννης
Κορωναίος Θεόδωρος
Λέκκα Χριστίνα
Ριζόπουλος Σπυρίρων
Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
Γαλατάς Ζώης
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ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Μαντζίλα
Τηλ.: 26510 87441, 87319
Fax: 26510 87441
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Ημερομηνία: 23-07-2021
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 111706 / 1702
Ημερομηνία: 02-06-2021
Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου):
Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή
δραστηριότητας:
……………………

Προς:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής
Μακεδονίας
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Ηπείρου
5οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα
Υπόψη: κ. Πέτρο Χήρα

Κοιν:
Περιφέρεια Ηπείρου
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.
Τμήμα Περιβάλλοντος
Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου
Ενταύθα
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Θέμα 4ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου
(κατηγορίας Α2, ομάδα 7η) : «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 8.000 ινδιάνων
κρεατοπαραγωγής, στον αναδασμό Τ.Κ. Ροδοτοπίου, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας
πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Θωμάς Νικόλαος. (εισήγηση Δ/νση
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ
Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η ΦΟΡΕΑΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΕΣΤΑΛΗ Η
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

3. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου
(κατηγορίας Α2, ομάδα 7η) : «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 8.000 ινδιάνων
κρεατοπαραγωγής, στον αναδασμό Τ.Κ. Ροδοτοπίου, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας
πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Θωμάς Νικόλαος. (εισήγηση Δ/νση
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι ο Θωμάς Νικόλαος.
Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στα πλαίσια έκδοσης Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την ίδρυση και λειτουργία μονάδας εκτροφής Ινδιάνων (Γαλοπούλες),
δυναμικότητας 8.000 πτηνών πάχυνσης (80 Ι.Ζ.) σε τμήμα του υπ’ αρ. 480 τεμάχιου Αναδασμού Ροδοτοπίου 19741975, στην Τ.Κ. Ροδοτοπίου του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας του κ. Θωμά Νικόλαου. Στο εν λόγω
αγροτεμάχιο έχει εγκατασταθεί ήδη πτηνοτροφείο (με την 168/99 Οικ. Άδεια & α.α. 11571610 δηλ. Ν.4495/2017)
εμβαδού Ε=1.006,18m2, δυναμικότητας 10.000 πτηνών (ορνίθων) πάχυνσης, ιδιοκτησίας του κ. Θωμά Σπυρίδωνα.
Η μονάδα θα κατασκευαστεί στο Τμήμα ΙΙ εμβαδού Ε=5.900,00m2 του γηπέδου (τεμάχιο 480) που έχει συνολική
έκταση Ε=9.757,45m2, σε θέση της Τ.Κ. Ροδοτοπίου του Δήμου Ζίτσας.
Για τις ανάγκες εκτροφής, εντός του αγροτεμαχίου πρόκειται να κατασκευαστούν:
Πτηνοθάλαμος: E = 100m x 14m = 1.400 m2
Σιλό E = 3,60m x 3,10m = 11,16m2
Η υπόψη μονάδα διαθέτει:
Επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 19627/8.03.2021 απόφαση της Δ/νσης
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών
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Την υπ΄αριθ. πρωτ. 3101/24.05.2021 γνωμοδότηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.
Ιωαννίνων περί τήρησης αποστάσεων (Σαλμονέλωση)
Βεβαίωση νεκρών πτηνών της εταιρείας "Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"
Βεβαίωση υδροδότησης του Δήμου Ζίτσας.
Η μονάδα του θέματος απέχει:
Από τον οικισμό Ποδοτοπίου 1.000μ. περίπου
Από τον οικισμό Μεγάλου Γαρδικίου 1.500μ. περίπου.
Από τον οικισμό Νεοχωρίου 3.300μ. περίπου.
Ανάγκες σε νερό: : Θα ανέρχονται στα 2.151 μ3/έτος. Οι ανάγκες σε νερό θα καλύπτονται από το δίκτυο
του Δήμου Ζίτσας.
Εκροές αερίων αποβλήτων: Από τη δραστηριότητα θα παράγονται κάποιες οσμές.
Εκροές υγρών αποβλήτων: Κατά τη λειτουργία της μονάδας τα υγρά απόβλητα είναι αυτά που
δημιουργούν τα ζώα εντός των σταβλικών εγκαταστάσεων και στους προαύλιους χώρους, από τα νερά πλύσης των
δαπέδων και από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού. Αυτά, οδηγούνται σε σύστημα στεγανού – απορροφητικού
βόθρου. Ο στεγανός βόθρος θα είναι κυκλικής διατομής και θα έχει χωρητικότητα 19,08m3, ενώ ο απορροφητικός
βόθρος θα είναι κυκλικής διατομής με ακτίνα 1,5m και βάθος 2m, όγκου 24,18m3.
Εκροές στερεών αποβλήτων: Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής μονάδας αποτελούνται από τα περιττώματα
των πτηνών και την στρωμνή (άχυρο σιτηρών). Το σύνολο της καταναλισκόμενης ποσότητας νερού, αποβάλλεται
στα πυκνόρρευστα περιττώματά τους. Αυτά μετά το τέλος κάθε εκτροφής μαζεύονται και οδηγούνται σε ειδικά
διαμορφωμένο στεγανό χώρο (κοπροσωρός) στον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας. Ο κοπροσωρός θα έχει όγκο
172,8 m3. 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 έχει στεγανό δάπεδο από
οπλισμένο σκυρόδεμα, με κλίσεις 5-7% περίπου για να στραγγίζουν τα δημιουργούμενα υγρά από τη ζύμωση. Τα
υγρά (στραγγίσματα της κοπροσωρού) θα συγκεντρώνονται και θα οδηγούνται στο σύστημα στεγανού απορροφητικού βόθρου. Η κοπροσωρός θα είναι στεγασμένη για να αποφεύγεται η είσοδος βροχής. Υπό τις
συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος μικροβιακή ζύμωση. Με την ολοκλήρωση της ωρίμανσης ακολουθεί το στάδιο
της χώνεψης. Μετά την απομάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάμους και τη χώνεψη αυτής, 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).
Τα νεκρά πτηνά θα οδηγούνται στην εγκατάσταση αποτέφρωσης της εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». 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 μονάδα.
Το αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, αλλά εντός περιοχής
ευθύνης Φορέα Διαχείρισης 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 λειτουργία της παραπάνω
δραστηριότητας.
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) το με αριθ. Πρωτ. 71009/23-06-2021 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με
το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος,
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β) την από 05-07-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Περιφέρειας Ηπείρου,
γ) την ερώτηση που διατυπώθηκε από τον κ. Κορωναίο, μέλος της παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», σχετικά με τη
γειτνίαση της συγκεκριμένης μονάδας με άλλη στο ίδιο γήπεδο και τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να
προκύψουν και την απάντηση που δόθηκε από τον κ. Γαϊτανίδη, μέλος της παράταξης «Αξιοβίωτη Ανάπτυξη
Ηπείρου» ότι βάση απάντησης σε σχετικό ερώτημα που δόθηκε από το Υπουργείο, οι δύο μονάδες μπορούν να
συνυπάρξουν εφόσον τηρούνται κάποιες προδιαγραφές.
δ) την ερώτηση του κ.Ριζόπουλου, μέλος της παράταξης «Ορίζοντες Ηπείρου», σχετικά με το αν υπάρχει ή όχι
γνωμοδότηση από τον Φορέα Διαχείρισης και την αρνητική απάντηση που έλαβε
ε) την τοποθέτηση του κ.Γαλατά, από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ότι ψηφίζει ΘΕΤΙΚΑ, με
τις επιφυλάξεις, όπως ανέφερε, που εκφραστήκαν από την προηγούμενη διαλογική συζήτηση.
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 12/59/19-07-2021)
Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος, όπως
διαβιβάσθηκε με το αριθμ. 71009/23-06-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Ριζόπουλος Σπυρίδων, μέλος της παράταξης «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ
(ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος
2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του Προέδρου του
Περιφερειακού Συμβουλίου.
3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Βασιλική Μαντζίλα
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Σίμου-Τάσιου Αναστασία
Δηλαβέρη Ρεγγίνα
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
Βαρέλης Δημήτριος
Φώτης Φώτιος
Κατέρης Ιωάννης
Κορωναίος Θεόδωρος
Λέκκα Χριστίνα
Ριζόπουλος Σπυρίρων
Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
Γαλατάς Ζώης
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