
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5o/28-08-2019 

Στα  Ιωάννινα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις είκοσι οχτώ (28) Αυγούστου του έτους 2019, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00πμ, 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(ΑΔΑ: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 Μπάγιας Μιχαήλ 

2. Βαρέλης Δημήτριος Γιολδάσης Βασίλειος του Βησαρ. 

3. Μπούμπα Βασιλική Κάτσιος Νικόλαος 

4. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) Σιαράβας Κωνσταντίνος 

5. Βασιλάκης Περικλής Παπαχρήστου Βασίλειος 

6. Λάμπρου Αλκιβιάδης Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

7. Λάζος Ιωάννης Καττής Νικόλαος 

8. Ντέτσικας Κων/νος  

9. Πάικας Σπυρίδων Κωνής Δημήτριος 

10. Πάντος Παναγιώτης Ταπραντζή – Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) 

11. Μπασιούκας Κων/νος  

12. Ζάκας Γεώργιος Ζάψας Γεώργιος 

13. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) Χαμπίμπης Δημήτριος 

14. Ζιώβας Βασίλειος Τσουμάνη Όλγα ( Όλυ) 

 

Μετά την από 12-03-2019 παραίτηση της κυρίας Τύρου Ούζα Αναστασίας από τη θέση της τακτικής 

Περιφερειακής Συμβούλου του  Συνδυασμού «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», τη θέση της καλύπτει ο 

Λάμπρου Αλκιβιάδης, πρώτο αναπληρωματικό μέλος του ίδιου συνδυασμού στη σύνθεση της επιτροπής, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 175 παρ.3 και 164 παρ.4 του ν. 3852/2010. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με τη με αριθμ.πρωτ. οικ. 

128303/2818/23-08-2019 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. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

2. Μπούμπα Βασιλική, Περιφερειακή Σύμβουλος 

3. Λάζος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Ντέτσικας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύμβουλος 

6. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος 
7. Παπαχρήστου Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

8. Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

9. Πάικας Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος 

10. Μπασιούκας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

11. Ζάκας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

12. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 
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Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Βασιλική 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 4ου Πρακτικού του έτους 2019 της Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος 

Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

1. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε έκθεση στο Ζάππειο για 7 ημέρες τον Οκτώβριο του 

2019, προκειμένου να εκτεθούν στο αθηναϊκό κοινό τα αγροτικά προϊόντα της Ηπείρου. 

2. Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 23-09-2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου με 

τίτλο: «Επέκταση χώρου στάθμευσης οχημάτων και περίφραξης του αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης», ως 

προς τα άρθρο 2 «Διάρκεια». 

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

της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ιερού Ναού 

Αγίου Νικολάου Κωστητσίου», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ  (με ΦΠΑ)  και ορισμό δύο (2) 

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

Παρακολούθησης του έργου. 

4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του 

Υπουργείου  Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση 

του έργου με τίτλο: «Επείγουσες σωστικές εργασίες στον Ι.Ν. Ταξιαρχών Κωστάνιανης», προϋπολογισμού 

24.800,00 ευρώ (με ΦΠΑ)   και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον 

αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του 

Δήμου Ζίτσας,του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων  για την 

εκτέλεση του έργου με τίτλο:«Αμεση επισκευή κωδωνοστασίου Πρωτόπαππας» προϋπολογισμού 

15.000,00 € (με ΦΠΑ).και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους 

αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του 

Υπουργείου  Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων  για την εκτέλεση του 

έργου με τίτλο:« Αποκατάσταση Ι.Ν Αγίας Τριάδας (Εικονίσματα) Μεγάλου Γαρδικίου», προϋπολογισμού 

80.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον 

αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του 

Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής & Κονίτσης  για την 

εκτέλεση του έργου με τίτλο:« Συντήρηση - αποκατάσταση Ι.Ν Αγίου Νικολάου στα Άνω Ραβένια», 

προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια 

Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

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

του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βατότητας 

δρόμου και κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στην Τ.Κ. Χουλιαράδων λόγω επικινδυνότητας » 

προϋπολογισμού 60.600,00 € (με ΦΠΑ), και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με 

τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του 

Υπουργείου  Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση 

του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Χουλιαράδων», προϋπολογισμού 
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110.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)   και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον 

αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου 

10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και 

του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τμήματος λιθόστρωτου 

καλντεριμιού στη θέση οικία Μακρή έως οικία Ε. Αναστασιάδη Τ.Κ. Κουκουλίου » προϋπολογισμού 

45.000,00 € (με ΦΠΑ), και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους 

αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου 

11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και 

του Δήμου  Μετσόβου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος 

σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ100/Φ125, Η/Πίνακα και υδραυλικών υλικών για την άρδευση Χρυσοβίτσας» 

προϋπολογισμού 13.782,60 € (με ΦΠΑ), και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με 

τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου 

12. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και 

του ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια υλικών επισκευής 

θυροφραγμάτω ντου ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) 

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

Παρακολούθησης του έργου 

13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και 

του ΤΟΕΒ Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτροκινητήρων αντλιοστασίων 

του ΤΟΕΒ Κόνιτσας», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την 

Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. 

Άρτας και του ΤΟΕΒ Γραμμενίτσας - Βλαχέρνας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επισκευή 

ηλεκτροκινητήρων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων άρδευσης Γραμμενίτσας», 

προϋπολογισμού 15.500,00 € (με ΦΠΑ) και «Επισκευή καταθλιπτικού αγωγού αρδευτικού δικτύου 

Γραμμενίτσας» προϋπολογισμού 14.500,00 € (με ΦΠΑ)  ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια 

Ηπείρου/ Π.Ε. Άρτας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και 

του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου  για την υλοποίηση του προγράμματος: «Πρόγραμμα 

βιολογικής καταπολέμησης της σφήκας της καστανιάς DryocosmusKuriphilus (Yasumatsu) στην Ήπειρο, 

προϋπολογισμού 18.600,00 € (με ΦΠΑ)  ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με 

τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

16. Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 16-04-2019 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Ηπείρου και  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων/ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας 

(ΕΛΚΕ) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δημιουργία Τράπεζας και Βάσης Δεδομένωνφυσικών 

στελεχών μυκήτων με βιοτεχνολογική σημασία από την Ήπειρο (με ακρωνύμιο BIFE)», ως προς την 

μετατόπιση ημερομηνιών παραδοτέων. 

17. Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 20-07-2018 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Ηπείρου και  του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας 

Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Μονάδα  Κομποστοποίησης 

προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας ». 

18. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε.  έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α1 ): 

«Λειτουργία και επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, 20.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 

10.000 πτηνά πάχυνσης σε 20.000 πτηνά), εγκατεστημένη στη θέση «Ράχες», της Τ.Κ. Αμπελιάς του Δ. 
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Ιωαννιτών». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Νικόλαος 

Κατσάνος. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

19. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου τροποποίησης Μ.Π.Ε. (έργο  υποκατηγορίας Α2, ομάδα 

7η), πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 12.500 

πτηνά πάχυνσης σε 30.000 πτηνά), εγκατεστημένη στη θέση «Αμπέλια- Σαρακαμπίνα», της Τ.Κ. 

Νεοκαισάρειας του Δ. Ιωαννιτών». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της 

δραστηριότητας είναι ο Γεώργιος Βλάχος. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

20. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου(υποκατηγορίας Α2, ομάδα 7η,α/α 9): « 

Ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας, 1500 μόσχων πάχυνσης, η οποία πρόκειται να 

εγκατασταθεί στη θέση «ΛΟΓΓΟΣ –ΑΣΜΕΚ» , της Τ.Κ. Δολιανών, Δ.Ε. Καλπακίου, του Δ. Πωγωνίου, 

Περιφέρειας Ηπείρου ».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι 

η εταιρεία : « ΑΓΡΟΠΑ Α.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

21. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου  Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 6) « 

Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.200 ινδιάνων κρεατοπαραγωγής, στη θέση 

«Σαρακαμπίνα», της Τ.Κ. Αμπελιάς, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Λάμπρος Ζευγολάς.. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος 

& Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

22. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 6): « 

Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.200 ινδιάνων, στην Τ.Κ. Ζωοδόχου, Δήμου Ζίτσας, 

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

Αλέξανδρος Μίντζας και  Χρυσίτα Μίντζα. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

23. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του 

έργου (κατηγορία  Α2, ομάδα 7η, α/α 6)  « Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 9600 

ινδιάνων, Τ.Κ. Πρωτόπαππα, Δήμου Ζίτσας, ΠΕ Ιωαννίνων,  Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας 

πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Ασήμω Δελλή. (εισήγηση 

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

24. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου  Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 4η & 10η , 

α/α 11 & 6β αντίστοιχα) « Κατασκευή και λειτουργία μονάδας για την παραγωγή και εκμετάλλευση 

βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 0,499 MW, η οποία θα εγκατασταθεί 

στη θέση «Κουτάδες», της Τ.Κ. Μαζαρακίου, της Δ.Ε. Άνω Καλαμά του Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, 

Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι 

η εταιρεία: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΗΠΕΙΡΟΥ  Ε.Π.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

25. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. Τροποποίησης- Ανανέωσης Α.Ε.Π.Ο. (ΚΥΑ Α.Π. 

οικ. 132924/14-09-2007) του έργου(υποκατηγορίας Α2, ομάδα 10η& 11, α/α 8 & 10 αντίστοιχα): 

«Κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου, ισχύος 10MW επί του ποταμού 

Θύαμη(Καλαμά) στο Μαζαράκι, Δ.Ε. Άνω Καλαμά, Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας 

Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία « 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΛΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  Α.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

26. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. για το έργο/δραστηριότητα (υποκατηγορίας Α2, 

ομάδα 10η , α/α 8): « Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός , ισχύος 3,6 MWM, στο ρέμα Κουκουμανέρι, θέση 

«Κορομηλιές», Δ.Ε. Δίστρατου, Δήμου Κόνιτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας 

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

WINDENERGYFACILITYMIKE». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 
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27. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. για το έργο/δραστηριότητα (υποκατηγορίας Α2, 

ομάδα 10η & 2η ,α/α 8 & 1 αντίστοιχα): « Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός , ισχύος 4,8 MWM, στον ποταμό 

Καλαμά, θέση «Λίθινο», Δ.Ε. Ζίτσας, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, Α.Δ.Η.Δ.Μ.». 

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

GREENPOWERMIKE». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

28. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. για το  έργο/ δραστηριότητα  (Υποκατηγορίας 

Α2): «Δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια 

έκταση 60 στρ., αποτελούμενη από τρία πάρκα εκτροφής, έκτασης 20 στρ. έκαστο, συνολικής 

δυναμικότητας 570 τόνων/ έτος, στη θέση «Νήσος Γάϊδαρος», Δήμου Πρέβεζας, Π. Ε. Πρέβεζας, 

Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα προέλθει από τη μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας από τη θέση 

«Αγία Τριάδα», Δήμου Πρέβεζας, θαλάσσιας έκτασης 20 στρ. και δυναμικότητας 230 τόνων/ έτος, πλησίον 

υφιστάμενης μονάδας του ιδίου φορέα, σε θαλάσσια έκταση 40 στρ., δυναμικότητας 340 τόνων ». Φορέας 

πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.». 

(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

29. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της ΜΠΕ του έργου: (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η, α/α 2): « 

Μετατόπιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός πλωτών εγκαταστάσεων, υφιστάμενης μονάδας εκτροφής 

θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων , δυναμικότητας 214 τόνων ετησίως, από θαλάσσια έκταση 18 

στρεμμάτων σε παρακείμενη έκταση 20 στρεμμάτων, στον Όρμο Βάλτου, Δήμου Ηγουμενίτσας, ΠΕ 

Θεσπρωτίας, καθώς και των συνοδών εγκαταστάσεων της μονάδας».Φορέας πραγματοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Α.Ε.». (εισήγηση Δ/νση 

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

30. Γνωμοδότηση ,επί  του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 

τροποποίηση της υπ. αρ. 44851/1234/30-07-2013 ΑΕΠΟ, όπως ισχύει, και αφορά λατομείο αδρανών 

υλικών, επιφανείας 433.526 τ.μ.  και των συνοδών έργων, στη θέση «Μπούφος», Δ.Ε. Θεσπρωτικού, 

Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, ως προς την προσθήκη: α) μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων από 

εκσκαφές, κατεδαφίσεις , κατασκευές (ΑΕΚΚ) και β) μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος, εντός του 

λατομικού χώρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η 

εταιρεία : «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε.». (εισήγηση Δ/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 

Δήμου Ιωαννιτών και του Δήμου Ζίτσας, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδικής 

λειτουργίας τμήματος του οδικού δικτύου Ελεούσα-Κρύα  (Ν. Ιωαννίνων)» προϋπολογισμού 485.000,00 € 

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

την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του 

Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Δρυινουπόλεως –Πωγωνιανής και 

Κονίτσης, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή Κειμηλιοαρχείου Κόνιτσας» προϋπολογισμού 

2.770.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους 

αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

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

του Δήμου Ζαγορίου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Προμήθεια αντλητικού  υδραυλικών 

εξαρτημάτων για την υδροδότηση Ι.Μ. Γεννήσεως Θεοτόκου Ασπραγγέλων του Δήμου Ζαγορίου» 
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προϋπολογισμού 8.618,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με 

τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και 

του Δήμου Κονίτσης, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Εργασίες πλήρους αναστήλωσης του παλαιού 

Σχολαρχείου και του παλαιού Παρθεναγωγείου Γαναδιού» προϋπολογισμού 485.000,00 € (με ΦΠΑ) και 

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

Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. 

Άρτας και του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας,  για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επείγουσες εργασίες 

επισκευής - συντήρησης στραγγιστικού αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισμού 22.000 € (με 

ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, με τους αναπληρωτές 

τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου /Π.Ε. 

Άρτας και του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας,  για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επείγουσες εργασίες 

επισκευής - συντήρησης στραγγιστικού αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισμού 22.000 € (με 

ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, με τους αναπληρωτές 

τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου 

Κατά την  έναρξη της συνεδρίασης και  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και επικυρώθηκε 

το πρακτικό και οι αποφάσεις της  προηγούμενης, από 14-06-2019 συνεδρίασης της Επιτροπής. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 5/28-08-2019 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 (ΑΔΑ: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 είκοσι οχτώ (28) 

Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.128303/2818/23-08-
2019 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: Βαρέλης Δημήτριος, Μπούμπα Βασιλική, Λάζος Ιωάννης, Ντέτσικας Κωνσταντίνος, Μπάγιας 

Μιχαήλ, Σιαράβας Κωνσταντίνος, Παπαχρήστου Βασίλειος, Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Πάικας Σπυρίδων, 

Μπασιούκας Κωνσταντίνος, Ζάκας Γεώργιος και Ζάψας Γεώργιος Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

Παρούσες 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 συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε έκθεση στο Ζάππειο για 7 ημέρες τον Οκτώβριο του 2019, 

προκειμένου να εκτεθούν στο αθηναϊκό κοινό τα αγροτικά προϊόντα της Ηπείρου. 

 

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. 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. 116389/822/30-07-2019 εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Δια Βίου 

Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού Π.Η. 

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

 

ΑΔΑ: Ω0ΔΤ7Λ9-ΓΞΞ



Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 5/107/28-08-2019) 

 
Εγκρίνει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε έκθεση στο Ζάππειο για 7 ημέρες τον Οκτώβριο του 2019, 

προκειμένου να εκτεθούν στο αθηναϊκό κοινό τα αγροτικά προϊόντα της Ηπείρου,μετά από παραχώρηση  του  

Δ.Σ. της Επιτροπής Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, στην Περιφέρεια Ηπείρου το 

Ζάππειο Μέγαρο. 

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

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

 
 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 
 

 

 

 

  

ΑΔΑ: Ω0ΔΤ7Λ9-ΓΞΞ



 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 5/28-08-2019 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 (ΑΔΑ: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 είκοσι οχτώ (28) 

Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ. 128303/2818/23-08-

2019 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: Βαρέλης Δημήτριος, Μπούμπα Βασιλική, Λάζος Ιωάννης, Ντέτσικας Κωνσταντίνος, Μπάγιας 

Μιχαήλ, Σιαράβας Κωνσταντίνος, Παπαχρήστου Βασίλειος, Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Πάικας Σπυρίδων, 

Μπασιούκας Κωνσταντίνος, Ζάκας Γεώργιος και Ζάψας Γεώργιος Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

Παρούσες 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 1ης τροποποίησης της από 23-09-2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Ηπείρου και  του Υπουργείου  Πολιτισμού & Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου με 

τίτλο: «Επέκταση χώρου στάθμευσης οχημάτων και περίφραξης του αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης», ως 

προς το άρθρο 2 «Διάρκεια». 

 

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. 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. 

ΑΔΑ: Ω0ΔΤ7Λ9-ΓΞΞ



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

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 5/108/28-08-2019) 
 

Εγκρίνει την 1η τροποποίηση της από 23-09-2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Ηπείρου και  του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: 

«Επέκταση χώρου στάθμευσης οχημάτων και περίφραξης του αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης», ως προς το 

άρθρο 2 «Διάρκεια» και συγκεκριμένα παρατείνει για ένα (1) έτος τη διάρκεια ισχύς της σύμβασης, ήτοι έως 

31/12/2020. 

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

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

 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 5/28-08-2019 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 (ΑΔΑ: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 είκοσι οχτώ (28) 

Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ. 128303/2818/23-08-
2019 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: Βαρέλης Δημήτριος, Μπούμπα Βασιλική, Λάζος Ιωάννης, Ντέτσικας Κωνσταντίνος, Μπάγιας 

Μιχαήλ, Σιαράβας Κωνσταντίνος, Παπαχρήστου Βασίλειος, Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Πάικας Σπυρίδων, 

Μπασιούκας Κωνσταντίνος, Ζάκας Γεώργιος και Ζάψας Γεώργιος Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

Παρούσες 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 μεταξύ της Περιφέρειας και  

της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ιερού Ναού Αγίου 

Νικολάου Κωστητσίου», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ  (με ΦΠΑ)  και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από 

την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

 

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. 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 με αριθμό πρωτ. 10357/310/29-01-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη  Ηπείρου, με τη οποία 
εγκρίθηκε πίστωση 150.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
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ΚΑ2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση- αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019  

( Υποέργο:   Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κωστητσίου  ) 
7. Τη με αριθμ.πρωτ. οικ. 127598/4086/22-08-2019 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Π.Η. 

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

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 5/109/28-08-2019) 
 

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

της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ιερού Ναού Αγίου 

Νικολάου Κωστητσίου», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ  (με ΦΠΑ) . 

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

α)κα. Βάββα Λαμπρινή, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρώτριά της την κα. Τσέτσου Μαρία, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών 

Μηχανικών),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 

β)την κα. Ζιάκκα Βαρβάρα, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρώτριά της την κα. Δόνου Αμαλία, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), 

υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

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

 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 5/28-08-2019 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 (ΑΔΑ: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 είκοσι οχτώ (28) 

Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ. 128303/2818/23-08-
2019 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: Βαρέλης Δημήτριος, Μπούμπα Βασιλική, Λάζος Ιωάννης, Ντέτσικας Κωνσταντίνος, Μπάγιας 

Μιχαήλ, Σιαράβας Κωνσταντίνος, Παπαχρήστου Βασίλειος, Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Πάικας Σπυρίδων, 

Μπασιούκας Κωνσταντίνος, Ζάκας Γεώργιος και Ζάψας Γεώργιος Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

Παρούσες 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 και  της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του 

έργου με τίτλο: «Επείγουσες σωστικές εργασίες στον Ι.Ν. Ταξιαρχών Κωστάνιανης», προϋπολογισμού 

24.800,00 ευρώ (με ΦΠΑ)   και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον 

αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

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. 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 με αριθμό πρωτ. 123083/3887/09-08-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη  Ηπείρου, με τη οποία 
εγκρίθηκε πίστωση 24.800,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
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ΚΑ2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση- αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-

2019»  ( Υποέργο:  Επείγουσες σωστικές εργασίες στον Ι.Ν Ταξιαρχών Κωστάνιανης  ) 

7. Τη με αριθμ.πρωτ.οικ. 126563/4040/20-08-2019 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Π.Η. 

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

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 5/110/28-08-2019) 
 

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

Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου με 

τίτλο: «Επείγουσες σωστικές εργασίες στον Ι.Ν. Ταξιαρχών Κωστάνιανης», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ 

(με ΦΠΑ).    

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Ηπείρουτην κα. Τσέτσου 
Μαρία, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με 

αναπληρώτριά της την κα. Βάββα Λαμπρινή, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

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

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 5/28-08-2019 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 (ΑΔΑ: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 είκοσι οχτώ (28) 

Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ. 128303/2818/23-08-
2019 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: Βαρέλης Δημήτριος, Μπούμπα Βασιλική, Λάζος Ιωάννης, Ντέτσικας Κωνσταντίνος, Μπάγιας 

Μιχαήλ, Σιαράβας Κωνσταντίνος, Παπαχρήστου Βασίλειος, Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Πάικας Σπυρίδων, 

Μπασιούκας Κωνσταντίνος, Ζάκας Γεώργιος και Ζάψας Γεώργιος Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

Παρούσες 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, του 

Δήμου Ζίτσας, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων  για την 

εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Άμεση επισκευή κωδωνοστασίου Πρωτόπαππας» προϋπολογισμού 15.000,00 

€ (με ΦΠΑ).και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για 

την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

 

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. 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. 
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6. Την με αριθ. πρωτ. 5195/186/16.01.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε 

πίστωση 15.000,00€ με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 

Περιφέρειας Ηπείρου 2017 – 2019» (Υποέργο: «Άμεση Επισκευή Κωδωνοστασίου Πρωτόπαππας»). 
7. Το με αριθμ. 13529/21-08-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Δήμου Ζίτσας 

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

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 5/111/28-08-2019) 
 

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

Δήμου Ζίτσας, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων  για την 

εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Άμεση επισκευή κωδωνοστασίου Πρωτόπαππας» προϋπολογισμού 15.000,00 € 

(με ΦΠΑ). 

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

α) κα. Βάββα Λαμπρινή, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρώτριά της την κα. Τσέτσου Μαρία, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών 

Μηχανικών),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 

β) την κα. Ζιάκκα Βαρβάρα, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρώτριά της την κα. Δόνου Αμαλία, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), 

υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

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

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

 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 5/28-08-2019 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 (ΑΔΑ: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 είκοσι οχτώ (28) 

Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ. 128303/2818/23-08-
2019 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: Βαρέλης Δημήτριος, Μπούμπα Βασιλική, Λάζος Ιωάννης, Ντέτσικας Κωνσταντίνος, Μπάγιας 

Μιχαήλ, Σιαράβας Κωνσταντίνος, Παπαχρήστου Βασίλειος, Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Πάικας Σπυρίδων, 

Μπασιούκας Κωνσταντίνος, Ζάκας Γεώργιος και Ζάψας Γεώργιος Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

Παρούσες 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, του 

Υπουργείου  Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων  για την εκτέλεση του έργου 

με τίτλο:« Αποκατάσταση Ι.Ν Αγίας Τριάδας (Εικονίσματα) Μεγάλου Γαρδικίου», προϋπολογισμού 80.000,00 

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

την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

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. 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 με αριθμό πρωτ. 123079/3886/09-08-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη  Ηπείρου, με τη οποία 
εγκρίθηκε πίστωση 80.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
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ΚΑ2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση- αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019  

( Υποέργο:  Αποκατάσταση Ιερού ναού Αγίας Τριάδας ( Εικονίσματα ) Μεγάλου Γαρδικίου ) 

7. Τη με αριθμ.πρωτ. οικ. 126246/4027/20-08-2019 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Π.Η. 

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

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 5/112/28-08-2019) 
 

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

Υπουργείου  Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων  για την εκτέλεση του έργου 

με τίτλο:« Αποκατάσταση Ι.Ν Αγίας Τριάδας (Εικονίσματα) Μεγάλου Γαρδικίου», προϋπολογισμού 80.000,00 

ευρώ (με ΦΠΑ). 

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Ηπείρουτην κα. Τσέτσου 
Μαρία, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με 

αναπληρώτριά της την κα. Βάββα Λαμπρινή, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

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

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 5/28-08-2019 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 (ΑΔΑ: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 είκοσι οχτώ (28) 

Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ. 128303/2818/23-08-
2019 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: Βαρέλης Δημήτριος, Μπούμπα Βασιλική, Λάζος Ιωάννης, Ντέτσικας Κωνσταντίνος, Μπάγιας 

Μιχαήλ, Σιαράβας Κωνσταντίνος, Παπαχρήστου Βασίλειος, Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Πάικας Σπυρίδων, 

Μπασιούκας Κωνσταντίνος, Ζάκας Γεώργιος και Ζάψας Γεώργιος Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

Παρούσες 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, του 

Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής & Κονίτσης  για την 

εκτέλεση του έργου με τίτλο:«Συντήρηση - αποκατάσταση Ι.Ν Αγίου Νικολάου στα Άνω Ραβένια», 

προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, 

με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

 

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

(απόφαση 5/113/28-08-2019) 
Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του 

Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής & Κονίτσης  για την 

εκτέλεση του έργου με τίτλο:« Συντήρηση - αποκατάσταση Ι.Ν Αγίου Νικολάου στα Άνω Ραβένια», 

προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ). 

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Ηπείρουτην κα. Δημουλά 
Ελένη, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με 

αναπληρώτριά της την κα. Γόγολου Ασπασία, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

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

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 5/28-08-2019 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 (ΑΔΑ: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 είκοσι οχτώ (28) 

Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ. 128303/2818/23-08-
2019 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: Βαρέλης Δημήτριος, Μπούμπα Βασιλική, Λάζος Ιωάννης, Ντέτσικας Κωνσταντίνος, Μπάγιας 

Μιχαήλ, Σιαράβας Κωνσταντίνος, Παπαχρήστου Βασίλειος, Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Πάικας Σπυρίδων, 

Μπασιούκας Κωνσταντίνος, Ζάκας Γεώργιος και Ζάψας Γεώργιος Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

Παρούσες 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 
Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου και 
κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στην Τ.Κ. Χουλιαράδων λόγω επικινδυνότητας» προϋπολογισμού 
60.600,00 € (με ΦΠΑ), και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές 
τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου 

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. 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. Με την αριθ. πρωτ. 117503/3697/31-07-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωσης 

60.600,00 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
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«Συντήρηση- αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου  Περιφέρειας Ηπείρου 2018-

2020)» για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου και κατασκευή προστατευτικού 

τοιχίου στην Τ.Κ Χουλιαράδων λόγω επικινδυνότητας   » 

7. Τη με αριθμ.πρωτ. οικ. 127599/4087/22-08-2019 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Π.Η. 

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

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 5/114/28-08-2019) 
 

Εγκρίνει τησύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 

Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου και 

κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στην Τ.Κ. Χουλιαράδων λόγω επικινδυνότητας» προϋπολογισμού 

60.600,00 € (με ΦΠΑ), 

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

α) τον κ. Μπότη Κωνσταντίνο,κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Ιωαννίνωνμε αναπληρωτή τουτον κ. Αρκομάνη Ιωάννη,ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), 

υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ιωαννίνωνκαι 

β) τον κ. Νάκα Αθανάσιο, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Ιωαννίνων. με αναπληρωτή του τον κ. Γκεσούλη Κωνσταντίνου, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), 

υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ιωαννίνων. 

 

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

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

 
 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 5/28-08-2019 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 (ΑΔΑ: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 είκοσι οχτώ (28) 

Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ. 128303/2818/23-08-
2019 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: Βαρέλης Δημήτριος, Μπούμπα Βασιλική, Λάζος Ιωάννης, Ντέτσικας Κωνσταντίνος, Μπάγιας 

Μιχαήλ, Σιαράβας Κωνσταντίνος, Παπαχρήστου Βασίλειος, Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Πάικας Σπυρίδων, 

Μπασιούκας Κωνσταντίνος, Ζάκας Γεώργιος και Ζάψας Γεώργιος Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

Παρούσες 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, του 

Υπουργείου  Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του 

έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Χουλιαράδων», προϋπολογισμού 

110.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον 

αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

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. 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. 75791/2432/22-05-2019 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Π.Η. 
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7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 5/115/28-08-2019) 

Εγκρίνει τησύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του 

Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου με 

τίτλο: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Χουλιαράδων», προϋπολογισμού 110.000,00 ευρώ (με 

ΦΠΑ). 

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Ηπείρουτην κα. Δόνου 
Αμαλία, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 

Ηπείρου με αναπληρώτριά της την κα. Ζιάκκα Βαρβάρα, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

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

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 
 
 

  

ΑΔΑ: Ω0ΔΤ7Λ9-ΓΞΞ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 5/28-08-2019 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 (ΑΔΑ: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 είκοσι οχτώ (28) 

Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ. 128303/2818/23-08-
2019 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: Βαρέλης Δημήτριος, Μπούμπα Βασιλική, Λάζος Ιωάννης, Ντέτσικας Κωνσταντίνος, Μπάγιας 

Μιχαήλ, Σιαράβας Κωνσταντίνος, Παπαχρήστου Βασίλειος, Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Πάικας Σπυρίδων, 

Μπασιούκας Κωνσταντίνος, Ζάκας Γεώργιος και Ζάψας Γεώργιος Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

Παρούσες 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 10ο 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 

Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τμήματος λιθόστρωτου καλντεριμιού 

στη θέση οικία Μακρή έως οικία Ε. Αναστασιάδη Τ.Κ. Κουκουλίου» προϋπολογισμού 45.000,00 € (με ΦΠΑ), 

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

Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

 

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. 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. 

ΑΔΑ: Ω0ΔΤ7Λ9-ΓΞΞ



6. Την αριθ. πρωτ.103756/3201/9-07-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 45.000,00 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2018ΕΠ53000001 « Συντήρηση-  αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 

Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020 ( Υποέργο: «Κατασκευή τμήματος λιθόστρωτου καλντεριμιού στη θέση 

οικία Μακρή έως οικία Ε. Αναστασιάδη Τ.Κ Κουκουλίου». 

7. Τη με αριθμ.πρωτ. οικ. 114751/3572/25-07-2019 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Π.Η. 

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

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 5/116/28-08-2019) 
 

Εγκρίνει τησύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 

Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τμήματος λιθόστρωτου καλντεριμιού στη 

θέση οικία Μακρή έως οικία Ε. Αναστασιάδη Τ.Κ. Κουκουλίου » προϋπολογισμού 45.000,00 € (με ΦΠΑ). 

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

α) την κα. Μπάσιου Άννα,ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρώτριά τηςτην κα. Καραγιώτη Αικατερίνη, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών 

Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρουκαι 

β) την κα. Κερομύτη Αγνή, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρώτριά της την κα. Βάββα Λαμπρινή, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

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

 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 

 

 

 

 

 
 

 

ΑΔΑ: Ω0ΔΤ7Λ9-ΓΞΞ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 5/28-08-2019 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 (ΑΔΑ: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 είκοσι οχτώ (28) 

Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ. 128303/2818/23-08-
2019 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: Βαρέλης Δημήτριος, Μπούμπα Βασιλική, Λάζος Ιωάννης, Ντέτσικας Κωνσταντίνος, Μπάγιας 

Μιχαήλ, Σιαράβας Κωνσταντίνος, Παπαχρήστου Βασίλειος, Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Πάικας Σπυρίδων, 

Μπασιούκας Κωνσταντίνος, Ζάκας Γεώργιος και Ζάψας Γεώργιος Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

Παρούσες 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 11ο 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 

Δήμου  Μετσόβου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος σωλήνων 

πολυαιθυλενίου ΡΕ100/Φ125, Η/Πίνακα και υδραυλικών υλικών για την άρδευση Χρυσοβίτσας» 

προϋπολογισμού 13.782,60 € (με ΦΠΑ), και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με 

τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

 

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. 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. 

ΑΔΑ: Ω0ΔΤ7Λ9-ΓΞΞ



6. Με την αριθ. πρωτ. 113126/3510/23-07-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωσης 

13.782,60 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000008 «Συντήρηση- 

αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 ( π.κ 

2013 ΕΠ03000014)» για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος σωλήνων 

πολυαιθυλενίου PE 100/Φ125, Η/Πίνακα και υδραυλικών υλικών για την άρδευση Χρυσοβίτσας» 

7. Τη με αριθμ.πρωτ. οικ. 115139/3598/26-07-2019 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Π.Η. 

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

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 5/117/28-08-2019) 
 

Εγκρίνει τησύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 

Δήμου  Μετσόβου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος σωλήνων 

πολυαιθυλενίου ΡΕ100/Φ125, Η/Πίνακα και υδραυλικών υλικών για την άρδευση Χρυσοβίτσας» 

προϋπολογισμού 13.782,60 € (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 Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή του τον κ. Νάκο Αργύριο, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών 

Μηχανικών Δομικών Έργων),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 

β) τον κ. Νάκα Αθανάσιο, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Ιωαννίνων με αναπληρωτή τουτον κ. Καραγιαννίδη Χρήστο, ΠΕ Μηχανικών,υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 

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

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

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 5/28-08-2019 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 (ΑΔΑ: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 είκοσι οχτώ (28) 

Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ. 128303/2818/23-08-
2019 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: Βαρέλης Δημήτριος, Μπούμπα Βασιλική, Λάζος Ιωάννης, Ντέτσικας Κωνσταντίνος, Μπάγιας 

Μιχαήλ, Σιαράβας Κωνσταντίνος, Παπαχρήστου Βασίλειος, Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Πάικας Σπυρίδων, 

Μπασιούκας Κωνσταντίνος, Ζάκας Γεώργιος και Ζάψας Γεώργιος Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

Παρούσες 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 12ο 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 

ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια υλικών επισκευής θυροφραγμάτω 

ντου ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από 

την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

 

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. 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 αριθ. πρωτ. 91257/2872/19-06-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την εγκρίθηκε η 

διάθεση πίστωση 24.800,00 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014 
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ΕΠ53000008 και τίτλο «Συντήρηση- αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου 

Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016  (π.κ 2013ΕΠ03000014)»  (Υποέργο: «Προμήθεια υλικών επισκευής 

θυροφραγμάτων του ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου » 

7. Τη με αριθμ.πρωτ. οικ. 114539/3561/25-07-2019 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Π.Η. 

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

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 5/118/28-08-2019) 
 

Εγκρίνει τησύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 

ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια υλικών επισκευής θυροφραγμάτω 

ντου ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου», προϋπολογισμού 24.800,00 € (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 Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή του τον κ. Νάκο Αργύριο, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών 

Μηχανικών Δομικών Έργων),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 

β) τον κ. Νάκα Αθανάσιο, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Ιωαννίνων με αναπληρωτή του τον κ. Μπότη Κωνσταντίνο,κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), 

υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ιωαννίνων. 

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

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

 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 5/28-08-2019 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 (ΑΔΑ: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 είκοσι οχτώ (28) 

Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ. 128303/2818/23-08-
2019 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 Γ. Τα μέλη: Βαρέλης Δημήτριος, Μπούμπα Βασιλική, Λάζος Ιωάννης, Ντέτσικας Κωνσταντίνος, Μπάγιας 

Μιχαήλ, Σιαράβας Κωνσταντίνος, Παπαχρήστου Βασίλειος, Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Πάικας Σπυρίδων, 

Μπασιούκας Κωνσταντίνος, Ζάκας Γεώργιος και Ζάψας Γεώργιος Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

 

Παρούσες 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 13ο 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 

ΤΟΕΒ Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτροκινητήρων αντλιοστασίων του 

ΤΟΕΒ Κόνιτσας», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την 

Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

 

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 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. 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. 
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6. Την αριθ. πρωτ. 100546/3122/03-07-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την εγκρίθηκε η 

διάθεση πίστωση 24.800,00 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014 

ΕΠ53000008 και τίτλο «Συντήρηση- αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου 

Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016  (π.κ 2013ΕΠ03000014)»  (Υποέργο: «Προμήθεια ηλεκτροκινητήρων 

αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Κόνιτσας » 

7. Τη με αριθμ.πρωτ. οικ. 114495/3560/25-07-2019 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Π.Η. 

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

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 5/119/28-08-2019) 
 

Εγκρίνει τησύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 

ΤΟΕΒ Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτροκινητήρων αντλιοστασίων του 

ΤΟΕΒ Κόνιτσας», προϋπολογισμού 24.800,00 € (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 Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή του τον κ. Νάκο Αργύριο, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών 

Μηχανικών Δομικών Έργων),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 

β) τον κ. Νάκα Αθανάσιο, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Ιωαννίνων με αναπληρωτή του τον κ. Μπότη Κωνσταντίνο, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), 

υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ιωαννίνων. 

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

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

 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΑΔΑ: Ω0ΔΤ7Λ9-ΓΞΞ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 5/28-08-2019 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 (ΑΔΑ: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 είκοσι οχτώ (28) 

Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ. 128303/2818/23-08-
2019 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: Βαρέλης Δημήτριος, Μπούμπα Βασιλική, Λάζος Ιωάννης, Ντέτσικας Κωνσταντίνος, Μπάγιας 

Μιχαήλ, Σιαράβας Κωνσταντίνος, Παπαχρήστου Βασίλειος, Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Πάικας Σπυρίδων, 

Μπασιούκας Κωνσταντίνος, Ζάκας Γεώργιος και Ζάψας Γεώργιος Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

Παρούσες 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 14ο 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. 

Άρτας και του ΤΟΕΒ Γραμμενίτσας - Βλαχέρνας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επισκευή 

ηλεκτροκινητήρων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων άρδευσης Γραμμενίτσας», 

προϋπολογισμού 15.500,00 € (με ΦΠΑ) και «Επισκευή καταθλιπτικού αγωγού αρδευτικού δικτύου 

Γραμμενίτσας» προϋπολογισμού 14.500,00 € (με ΦΠΑ)  ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια 

Ηπείρου/ Π.Ε. Άρτας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

 

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. 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. 

ΑΔΑ: Ω0ΔΤ7Λ9-ΓΞΞ



6. Τις με αριθμ. πρωτ. 4092/145/14-01-2019 και 4094/146/14-02-2019 εγκρίσεις διάθεσης πίστωσης και 

ορισμού αποφαινομένων οργάνων. 

7. Το με αρ.πρωτ. 15/11-04-2019 έγγραφο του ΤΟΕΒ Γραμμενίτσας-Βλαχέρνας. 

8. Τη με αριθμ.πρωτ. 2477/10-07-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας. 

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

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 5/120/28-08-2019) 
 

Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. 

Άρτας και του ΤΟΕΒ Γραμμενίτσας - Βλαχέρνας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επισκευή 

ηλεκτροκινητήρων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων άρδευσης Γραμμενίτσας», προϋπολογισμού 

15.500,00 € (με ΦΠΑ) και «Επισκευή καταθλιπτικού αγωγού αρδευτικού δικτύου Γραμμενίτσας» 

προϋπολογισμού 14.500,00 € (με ΦΠΑ) . 

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης δύο (2) εκπροσώπους από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. 

Άρτας: 

α) τον κ. Μπακόλα Αριστοτέλη,ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών),αν. Προϊστάμενο 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας με αναπληρωτή του τον κ. ΠανήΣτέφανο, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών 

Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας και 

β) τον κ. Νταλάκο Σοφοκλή, ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών),υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας με αναπληρώτριά του την κα. Βασιλειάδη Μαρία, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών 

Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας. 

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

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

 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω0ΔΤ7Λ9-ΓΞΞ



 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 5/28-08-2019 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 (ΑΔΑ: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 είκοσι οχτώ (28) 
Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ. 128303/2818/23-08-

2019 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: Βαρέλης Δημήτριος, Μπούμπα Βασιλική, Λάζος Ιωάννης, Ντέτσικας Κωνσταντίνος, Μπάγιας Μιχαήλ, 

Σιαράβας Κωνσταντίνος, Παπαχρήστου Βασίλειος, Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Πάικας Σπυρίδων, Μπασιούκας 

Κωνσταντίνος, Ζάκας Γεώργιος και Ζάψας Γεώργιος Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

 

Παρούσες 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 15ο 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 

Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου  για την υλοποίηση του προγράμματος: «Πρόγραμμα 

βιολογικής καταπολέμησης της σφήκας της καστανιάς Dryocosmus Kuriphilus (Yasumatsu) στην Ήπειρο, 

προϋπολογισμού 18.600,00 € (με ΦΠΑ)  ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους 

αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

 

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. 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. 

ΑΔΑ: Ω0ΔΤ7Λ9-ΓΞΞ



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.  115456/3618/29-7-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε 

η  διάθεση πίστωσης 18.600,00 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 

Κ.Α2017ΕΠ53000002»Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-

2019 (Υποέργο «Πρόγραμμα βιολογικής καταπολέμησης της σφήκας της καστανιάς») 

7. Την αναγκαιότητα αντιμετώπισης της σφήκας της καστανιάς με την εξαπόλυση παρασιτοειδών εντόμων 

του είδους Torymus sinensis, 

8. Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Ηπείρου δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές και εξοπλισμό για την 

υλοποίηση του ανωτέρου έργου ούτε και το ειδικευμένο για το σκοπό αυτό προσωπικόΌ,τι διατυπώθηκε 

κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 5/121/28-08-2019) 
 

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

Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου  για την υλοποίηση του προγράμματος: «Πρόγραμμα βιολογικής 

καταπολέμησης της σφήκας της καστανιάς Dryocosmus Kuriphilus (Yasumatsu) στην Ήπειρο, προϋπολογισμού 

18.600,00 € (με ΦΠΑ). 

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

α) τον κ. Ευστάθιο Βασδέκη, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής – ΠΕ Ιωαννίνων, με 

αναπληρώτριά της την κα Βασιλική Δέμκα, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής – ΠΕ 

Ιωαννίνων και 

β) τον Βασίλειο Μαγγιώρο, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής – ΠΕ Ιωαννίνων, με 

αναπληρώτριά της την Αριστέα Χρήστου, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής – ΠΕ 

Ιωαννίνων 

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

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

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 
ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 

 

 

ΑΔΑ: Ω0ΔΤ7Λ9-ΓΞΞ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 5/28-08-2019 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 (ΑΔΑ: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 είκοσι οχτώ (28) 

Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ. 128303/2818/23-08-
2019 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: Βαρέλης Δημήτριος, Μπούμπα Βασιλική, Λάζος Ιωάννης, Ντέτσικας Κωνσταντίνος, Μπάγιας 

Μιχαήλ, Σιαράβας Κωνσταντίνος, Παπαχρήστου Βασίλειος, Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Πάικας Σπυρίδων, 

Μπασιούκας Κωνσταντίνος, Ζάκας Γεώργιος και Ζάψας Γεώργιος Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

Παρούσες 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 16ο 

Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 16-04-2019 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Ηπείρου και  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων/ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ) 

για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δημιουργία Τράπεζας και Βάσης Δεδομένωνφυσικών στελεχών 

μυκήτων με βιοτεχνολογική σημασία από την Ήπειρο (με ακρωνύμιο BIFE)», ως προς την μετατόπιση 

ημερομηνιών παραδοτέων. 

 

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. 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. 

ΑΔΑ: Ω0ΔΤ7Λ9-ΓΞΞ



6. Τη με αριθμ.πρωτ. 112439/3195/23-07-2019 εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ 

Ιωαννίνων 

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

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 5/122/28-08-2019) 
 

Εγκρίνει τη 1η τροποποίηση της από 16-04-2019 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Ηπείρου και  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων/ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ) για 

την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δημιουργία Τράπεζας και Βάσης Δεδομένων φυσικών στελεχών μυκήτων 

με βιοτεχνολογική σημασία από την Ήπειρο (με ακρωνύμιο BIFE)»,  

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

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

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 

14.  
 
 

  

ΑΔΑ: Ω0ΔΤ7Λ9-ΓΞΞ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 5/28-08-2019 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 (ΑΔΑ: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 είκοσι οχτώ (28) 

Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ. 128303/2818/23-08-

2019 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: Βαρέλης Δημήτριος, Μπούμπα Βασιλική, Λάζος Ιωάννης, Ντέτσικας Κωνσταντίνος, Μπάγιας 

Μιχαήλ, Σιαράβας Κωνσταντίνος, Παπαχρήστου Βασίλειος, Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Πάικας Σπυρίδων, 

Μπασιούκας Κωνσταντίνος, Ζάκας Γεώργιος και Ζάψας Γεώργιος Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

Παρούσες 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 17ο 

Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 20-07-2018 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Ηπείρου και  του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας 

Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Μονάδα  Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων 

βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας». 

 

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

 

 

 

ΑΔΑ: Ω0ΔΤ7Λ9-ΓΞΞ



Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 5/123/28-08-2019) 

 
Εγκρίνει την 1η τροποποίηση της από 20-07-2018 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Ηπείρου και  του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας 

Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Μονάδα  Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων 

βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας και ορίζει  δύο (2) εκπροσώπους (λόγω αποχώρησης ενός μέλους) για την Κοινή 

επιτροπή Παρακολούθησης από την Περιφέρειας Ηπείρου: 

 α) τον κ. Παπαγιάννη Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ιωαννίνων 

με αναπληρωτή του τον κ. Κατόπη Βασίλειο, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου και 

β)τον κ. Τσιάρα Ευάγγελο, κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, υπάλληλο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή του τον κ. Κολιό Φώτιο, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών 

(Δασολόγων), υπάλληλο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

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

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 
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Δ10 

 
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: 06-09-2019 

Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 135213 / 2916 

Ημερομηνία:30-07-2019 

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 Δ. Σπύρου 

 

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 18o 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε.  έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α1 ): 

«Λειτουργία και επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, 20.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 

10.000 πτηνά πάχυνσης σε 20.000 πτηνά), εγκατεστημένη στη θέση «Ράχες», της Τ.Κ. Αμπελιάς του Δ. 

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

Κατσάνος. 

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 Μ.Π.Ε.  έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α1 ): 

«Λειτουργία και επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, 20.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 10.000 

πτηνά πάχυνσης σε 20.000 πτηνά), εγκατεστημένη στη θέση «Ράχες», της Τ.Κ. Αμπελιάς του Δ. Ιωαννιτών». 

Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Νικόλαος Κατσάνος. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι ο Νικόλαος Κατσάνος. 

Με την παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η υφιστάμενη Πτηνοτροφική μονάδα ορνίθων 

πάχυνσης που βρίσκεται στη θέση «Ράχες» του Δήμου Ιωαννιτών σε τμήμα του υπ’ αριθ. 466 αγροτεμαχίου, 

εμβαδού 7.096,86 m2 αιτείται την περιβαλλοντική αδειοδότηση της μονάδας. 

Ο φορέας φέρει την υπ. αριθ. 1297/29-06-1998 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας Ηπείρου, για πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 10.000 πτηνών 

πάχυνσης στην Τ.Κ. Αμπελειάς του Νομού Ιωαννίνων. Η διαδικασία λαμβάνει υπόψη την υπ. αριθ. 12/2000 άδεια 

λειτουργίας, καθώς και την υπ. αριθ. 429/20-10-1998 άδεια ίδρυσης της μονάδας. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση 

της υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας βασίζεται :  

1. Στην αύξηση της δυναμικότητας από 10.000 σε 20.000 όρνιθες κρεατοπαραγωγής. Πρόκειται για αύξηση 

κατά 10.000 πτηνά.  

2. Στην κατασκευή νέου θαλάμου συνολικής επιφάνειας 1.003,2 m2 (83,60 m * 12,00 m). 

 

 Ειδικότερα το συγκεκριμένο γήπεδο βρίσκεται εκτός ΖΟΕ, εκτός ΣΧΟΟΑΠ Μπιζανίου και εντός ζώνης Natura 
2000 με κωδικό GR 2130012 και ονομασία «Ευρύτερη Περιοχή Πόλης Ιωαννίνων». Για το λόγω αυτό, έχει 

κατατεθεί Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.). 

Οι αποστάσεις των πλησιέστερων οικισμών από την πτηνοτροφική μονάδα είναι οι κάτωθι :  

• Αμπελειά : 350 m – ΒΑ (Μείωση επιτρεπόμενης απόστασης κατά 12% από οικισμό Αμπελειά με την υπ' 

αριθ. πρωτ. 42247/12202.04.2018 γνωμοδότηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. 

Ιωαννίνων). 

• Νέο Μπιζάνι : 2,6 Km – ΒΔ 

• Επισκοπικό : 2,7 Km – ΝΔ  

 Εντός του γηπέδου υφίστανται οι κάτωθι κτιριακές εγκαταστάσεις: 
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 Πτηνοθάλαμος με εμβαδό 1.003,20m2, ενώ θα κατασκευαστεί και η εξής εγκατάσταση: Νέος Πτηνοθάλαμος 

με εμβαδό 1.003,20m2 . Έτσι, η συνολική κάλυψη των κτιρίων μετά την επέκταση θα είναι 2.006,40m2. Θα 

κατασκευαστεί επίσης ένα σιλό για την αποθήκευση και διανομή τροφής. Το σιλό θα έχει διάμετρο 3m και 

ύψος 6m χωρητικότητας 42,39 tn. 

Ανάγκες σε νερό: Η κατανάλωση νερού κατά τη διάρκεια εκτροφής παρουσιάζει διακυμάνσεις, όπως είναι 

φυσικό, και εξαρτάται από το μέγεθος του κοτόπουλου. Κατά μέσο όρο θα απαιτούνται : 672 m3/y για τις ανάγκες 

πόσης από τα πτηνά,  72,23 m3/y για τις ανάγκες καθαρισμού,  1.000 m³/έτος για το σύστημα υδρονέφωσης και 

11,2 m³/έτος για το προσωπικό,  δηλαδή συνολικά απαιτούνται 1.755,43m3/έτος νερό για την κάλυψη των 

αναγκών της μονάδας. Θα πρέπει να εξασφαλίζονται ποσότητες νερού περίπου 7,83 m3/d (για 56 ημέρες / 

εκτροφή * 4 εκτροφές).  Έτσι, προτείνεται στο γήπεδο της μονάδας να τοποθετηθεί μια δεξαμενή νερού των 30 
m3, η οποία θα εξασφαλίζει νερό περίπου 4 ημερών για την πόση των πτηνών και επαρκούν για τον καθαρισμό 

των θαλάμων μία φορά. Η δεξαμενή αυτή πρέπει να τοποθετηθεί σε κατάλληλο ύψος, έτσι ώστε το νερό να 

οδηγείται με βαρύτητα στο δίκτυο ύδρευσης της μονάδας. Οι ανάγκες σε νερό  θα καλύπτονται από το δίκτυο 

ύδρευσης του Δήμου Ιωαννιτών (με την αριθ. πρωτ. 9265/2018/30.01.2019 χορήγηση βεβαίωσης της ΔΕΥΑΙ). 

Εκροές υγρών αποβλήτων: Από την όλη παραγωγική διαδικασία της μονάδας φαίνεται ότι τα υγρά απόβλητα 

προέρχονται από τις παρακάτω πηγές :   

• Υγρά στράγγισης της κοπροσωρού 
•  Νερό  πλυσίματος της μονάδας 
•  Νερό από ανθρώπινη χρήση (W.C) 
•  Σηπτική δεξαμενή - Απορροφητικός βόθρος 
Εκροές στερεών αποβλήτων: Από την πτηνοτροφική μονάδα θα παράγονται τα παρακάτω στερεά απόβλητα :  

• Ζωικά υποπροϊόντα (ΖΥΠ) κατηγορίας 2 του κανονισμού 1069/2009 :  

- Στερεή κοπριά στρωμνής, η οποία θα απομακρύνεται από το στάβλο κάθε 56 ημέρες, οπότε θα έχει υποστεί 

σημαντικό βαθμό χώνευσης (παρ. 3, αρ. 6, ΥΑ 1420/82031/2015 (ΦΕΚ 1709Β’). Σύμφωνα με την ΥΑ 

1420/82031/2015 (ΦΕΚ 1709Β’) «Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από 

τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης», η κοπριά στρωμνής περιέχει ολικό άζωτο (ΤΝ) 31,3 kg/tn και 

αμμωνιακό άζωτο (Ν- ΝΗ3) 7,2 kg/tn.  

- Νεκρά πτηνά, σε ποσοστό 5%.  

• Άλλα στερεά απόβλητα  

- Τα αστικά στερεά απόβλητα θα είναι ελάχιστα, λόγω του μικρού αριθμού των εργαζομένων στη μονάδα (1 
άτομο, χωρίς μόνιμη διαμονή στη μονάδα), όπως και τα πράσινα από τον καθαρισμό της ανεξέλικτης 

βλάστης στους διαδρόμους εξωτερικά των θαλάμων εκτροφής.  

 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, διαθέτει τα νεκρά, 

καθώς και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιμωδών νόσσων) στην εγκατάσταση αποτέφρωσης 

(κλίβανος) της συνεργαζόμενης εταιρείας Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ. Η μεταφορά θα πρέπει να γίνεται με ειδικό όχημα της 

εταιρείας. 

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. 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η πρόσβαση στη μονάδα να γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων δρόμων. 

2. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της 
περιοχής (και ειδικότερα των ομβρίων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να 

αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών. 

3. Τακτική παρακολούθηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων για την αποφυγή διαρροών. 
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4. Τακτική συντήρηση και όποτε απαιτείται αλλαγή των υδραυλικών συστημάτων που εμφανίζουν διαρροές. 

Αποφυγή άσκοπης χρήσης νερού. 

5. Τα υγρά απόβλητα να οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή και κατόπιν σε απορροφητικό βόθρο. 

6. Τα στερεά απόβλητα θα μεταφέρονται στο εργοστάσιο παραγωγής οργανικού λιπάσματος της Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ. 

Θα τηρείται αρχείο καταγραφής των παραδιδόμενων ποσοτήτων. 

7. Τα κάθε είδους άχρηστα υλικά (στερεά απόβλητα) να συλλέγονται και να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις 

της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β). Υλικά ρυπασμένα από επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται χωριστά 

σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη διαχείριση 

επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί 

για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. 
Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 19396/1546/97 Κοινής Υπουργικής Απόφασης». 

8. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου καθώς και η απόρριψη μεταχειρισμένων 

ορυκτελαίων επί του εδάφους. Η αλλαγή των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων να γίνεται σε συγκεκριμένο χώρο, 

στον οποίο να υπάρχει πρόβλεψη αποφυγής ρύπανσης του εδάφους με τσιμεντόστρωση και δίκτυο συλλογής 

των διαρροών. Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. 

Δ/γματος 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04). 

9. Τα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (συσκευασίες, μπαταρίες, λιπαντικά έλαια, 

ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές) θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/01) 

και τα κατ΄ επιταγή αυτού εκδοθέντα Π.Δ, όπως αυτός/ αυτά ισχύουν με σκοπό την αξιοποίηση- ανακύκλωση 

τους. 
10. Ιδιαίτερα οι χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες να συλλέγονται και να παραδίδονται σε 

εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ/γματος 115/04 (ΦΕΚ 

80/Α/04). 

11. α. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και την κατάσβεση πυρκαγιών και πάντα 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

β. Το κέντρο να εφοδιαστεί με κατάλληλο σύστημα πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, το οποίο 

να ελέγχεται - συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

γ. Να υπάρχουν σχετικές σημάνσεις και οδηγίες προς το προσωπικό σε περίπτωση πυρκαγιάς 

 

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

α) το με αριθ. Πρωτ. 95284/05-07-2019  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 30-7-2019εισήγηση του Τμήματος 

Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου,γ) το με αριθμ. 59/2019 

πρακτικό ΠΕΧΩΠ ΠΕ Ιωαννίνων με θετική υπό όρους σχετική γνωμοδότηση, δ) την παρατήρηση των μελών της 

παράταξης«ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» ότι πρέπει να δίνεται προσοχή στη δυναμικότητα των μονάδων του 
λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και οι περιβαλλοντικοί όροι,ενιαίοι και ομοειδείς, νατηρούνται απόόλους,  ε)την 

παρατήρηση των μελών της παράταξης  «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» ότι πρέπει να γίνει μελέτη πτηνοϊκανότητας για 

το λεκανοπεδίου Ιωαννίνων 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 5/124/28-08-2019) 

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

διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 95284/05-07-2019  έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, με 

τους όρους που θέτει η υπηρεσία. 

� ΛΕΥΚΟ ψήφισαν τα μέλη της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»  

� ΛΕΥΚΟ ψήφισαν τα μέλη της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ».  
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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.  

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

 

1) Φάκελος της ΜΠΕ 

2) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 
 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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Δ10 
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: 06-09-2019 

Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 135226 / 2917 

Ημερομηνία: 10-07-2019 

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 Δ. Σπύρου 

 

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 19o 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου τροποποίησης Μ.Π.Ε. (έργο  υποκατηγορίας Α2, ομάδα 7η), 

πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 12.500 πτηνά 

πάχυνσης σε 30.000 πτηνά), εγκατεστημένη στη θέση «Αμπέλια- Σαρακαμπίνα», της Τ.Κ. Νεοκαισάρειας του Δ. 

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

Βλάχος 

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 τροποποίησης Μ.Π.Ε. (έργο  υποκατηγορίας Α2, ομάδα 7η), 

πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 12.500 πτηνά 

πάχυνσης σε 30.000 πτηνά), εγκατεστημένη στη θέση «Αμπέλια- Σαρακαμπίνα», της Τ.Κ. Νεοκαισάρειας του Δ. 

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

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι ο Γεώργιος Βλάχος. 

 Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στα πλαίσια της τροποποίησης της με Α.Π. 

2679/03-03-2017 Απόφασης Περιφερειάρχη περί καθορισμού Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για την 

πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 12.500 πτηνών πάχυνσης σε θέση της Τ.Κ. Νεοκαισάρειας του Δήμου 

Ιωαννιτών, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας του κ. Βλάχου Γεώργιου. Πιο συγκεκριμένα, ζητείται η  
τροποποίηση της ως άνω απόφασης ως προς την αύξηση της δυναμικότητας από 12.500 σε 30.000 πτηνά 

πάχυνσης. 

 Το αγροτεμάχιο όπου λειτουργεί η πτηνοτροφική μονάδα αποτελεί τμήμα του υπ’αρίθμ. 714 τεμαχίου της 

διανομής του αγροκτήματος Κολωνιάτι έτους 1934. Έχει έκταση 6.520,50m2 και βρίσκεται στη θέση «Αμπέλια - 

Σαρακαμπίνα» της Τ.Κ. Νεοκαισάρειας του Δήμου Ιωαννιτών, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Ειδικότερα το 

συγκεκριμένο γήπεδο βρίσκεται εκτός ΖΟΕ καθώς και εντός ζώνης Natura 2000 με κωδικό GR 2130012 και 

ονομασία «Ευρύτερη Περιοχή Πόλης Ιωαννίνων». Για το λόγω αυτό, έχει κατατεθεί μελέτη Ειδικής Οικολογικής 

Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.). 

 Εντός του γηπέδου υφίστανται οι κάτωθι κτιριακές εγκαταστάσεις: 

• Πτηνοθάλαμος με εμβαδό 775m2 

• Αποθήκη με εμβαδό 42,83m2 

• Αποθήκη με εμβαδό 33,90m2 

• Σιλό αποθήκευσης ζωοτροφής 6,76m2 

 ενώ θα κατασκευαστούν και οι εξής εγκαταστάσεις: 

• Πτηνοθάλαμος με εμβαδό 1.050m2  

• Σιλό αποθήκευσης τροφής εμβαδού 6,76m2 

• Ράμπα πρόσβασης με επιφάνεια 29m2 

Έτσι, η συνολική κάλυψη των κτιρίων μετά την επέκταση θα είναι 1.944,25m2. 
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Ανάγκες σε νερό: Οι ετήσιες ανάγκες σε νερό για τη λειτουργία της μονάδας, ανέρχονται: Για τα πτηνά: 

240m3 x 4εκτροφές = 960m3/έτος. Για τις ανάγκες πλυσίματος των πτηνοθαλάμων: 1m3/100m2 επιφάνειας ή 

περίπου 1.825/100=18m3/εκτροφή ή 4x18m3= 72m3/έτος. Για τις ανάγκες υδρόψυξης :απαιτούνται περίπου 

1.500 m3/έτος, δηλαδή συνολικά απαιτούνται 2.532m3/έτος νερό για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας. 

Οι ανάγκες σε νερό  θα καλύπτονται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ιωαννιτών (βεβαίωση με το από 

27.06.2002). 

Εκροές υγρών αποβλήτων: Από την όλη παραγωγική διαδικασία της μονάδας φαίνεται ότι τα υγρά απόβλητα 

προέρχονται από τις παρακάτω πηγές :   

•  Υγρά στράγγισης της κοπροσωρού 

•  Νερό  πλυσίματος της μονάδας 

•  Νερό από ανθρώπινη χρήση (W.C) 

•  Σύστημα στεγανού - Απορροφητικού βόθρου  

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 μεταφέρονται στο 

εργοστάσιο παραγωγής λιπάσματος της «Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ». 

 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, διαθέτει τα νεκρά, 

καθώς και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιμωδών νόσσων) στην εγκατάσταση αποτέφρωσης 

(κλίβανος) της συνεργαζόμενης εταιρείας Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ.   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 μονάδα. 

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. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η πρόσβαση στη μονάδα να γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων 

δρόμων. 

2. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων 

της περιοχής (και ειδικότερα των ομβρίων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να 

αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών. 

3. Τακτική παρακολούθηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων για την αποφυγή διαρροών. 

4. Τακτική συντήρηση και όποτε απαιτείται αλλαγή των υδραυλικών συστημάτων που εμφανίζουν διαρροές. 

Αποφυγή άσκοπης χρήσης νερού. 

5. Τα υγρά απόβλητα να οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή και κατόπιν σε απορροφητικό βόθρο. 

6. Τα στερεά απόβλητα θα μεταφέρονται στο εργοστάσιο παραγωγής οργανικού λιπάσματος της Α.Π.Σ.Ι. 

ΠΙΝΔΟΣ. Θα τηρείται αρχείο καταγραφής των παραδιδόμενων ποσοτήτων. 

7. Τα κάθε είδους άχρηστα υλικά (στερεά απόβλητα) να συλλέγονται και να διατίθενται σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β). Υλικά ρυπασμένα από επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται 

χωριστά σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη διαχείριση 

επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί 

για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. 

Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 19396/1546/97 Κοινής Υπουργικής Απόφασης». 

8. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου καθώς και η απόρριψη 
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μεταχειρισμένων ορυκτελαίων επί του εδάφους. Η αλλαγή των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων να γίνεται σε 

συγκεκριμένο χώρο, στον οποίο να υπάρχει πρόβλεψη αποφυγής ρύπανσης του εδάφους με τσιμεντόστρωση και 

δίκτυο συλλογής των διαρροών. Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων να γίνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π. Δ/γματος 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04). 

9. Τα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (συσκευασίες, μπαταρίες, λιπαντικά 

έλαια, ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές) θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 

179/Α/01) και τα κατ΄ επιταγή αυτού εκδοθέντα Π.Δ, όπως αυτός/ αυτά ισχύουν με σκοπό την αξιοποίηση- 

ανακύκλωση τους. 

10. Ιδιαίτερα οι χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες να συλλέγονται και να παραδίδονται σε 

εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ/γματος 115/04 (ΦΕΚ 
80/Α/04). 

11. α. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και την κατάσβεση πυρκαγιών και πάντα 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

β. Το κέντρο να εφοδιαστεί με κατάλληλο σύστημα πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, το 

οποίο να ελέγχεται - συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

γ. Να υπάρχουν σχετικές σημάνσεις και οδηγίες προς το προσωπικό σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του 

παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ. 87078/21-06-2019 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 10-07-2019εισήγηση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, γ) την παρατήρηση των 

μελών της παράταξης  «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» ότι πρέπει να δίνεται προσοχή στη δυναμικότητα των μονάδων 

του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και οι περιβαλλοντικοί όροι, ενιαίοι και ομοειδείς, να τηρούνται από όλους,  δ) την 

παρατήρηση των μελών της παράταξης  «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» ότι πρέπει να γίνει μελέτη πτηνοϊκανότητας για 

το λεκανοπεδίου Ιωαννίνων 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 5/125/28-08-2019) 

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος,όπως 
διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 87078/21-06-2019 έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, με 

τους όρους που θέτει η υπηρεσία. 

� ΛΕΥΚΟ ψήφισαν τα μέλη της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»  

� ΛΕΥΚΟ ψήφισαν τα μέλη της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ».  

 

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 
 

 

 

√ 
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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) Φάκελος της ΜΠΕ 

2) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

√ 
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Δ10 
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                                                          

E-mail:  epitropi.anaptyxis@php.gov.gr 

 

 

Ημερομηνία: 06-09-2019 

Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 135236 / 2918 

Ημερομηνία: 15-07-2019 

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 Δ. Σπύρου 

 

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 20ο 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 7η,α/α 9): 

«Ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας, 1500 μόσχων πάχυνσης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί 

στη θέση «ΛΟΓΓΟΣ –ΑΣΜΕΚ», της Τ.Κ. Δολιανών, Δ.Ε. Καλπακίου, του Δ. Πωγωνίου, Περιφέρειας Ηπείρου». 

Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΑΓΡΟΠΑ Α.Ε.». 

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 Μ.Π.Ε. του έργου(υποκατηγορίας Α2, ομάδα 7η,α/α 9): « 

Ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας, 1500 μόσχων πάχυνσης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη 

θέση «ΛΟΓΓΟΣ –ΑΣΜΕΚ» , της Τ.Κ. Δολιανών, Δ.Ε. Καλπακίου, του Δ. Πωγωνίου, Περιφέρειας Ηπείρου ».Φορέας 

πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : « ΑΓΡΟΠΑ Α.Ε.».. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι η εταιρεία ΑΓΡΟΠΑ Α.Ε.. 

 Πρόκειται για την εντατική εκτροφή μοσχαριών πάχυνσης, δυναμικότητας 1.500 ζώων (750 Ι.Ζ.). Οι αγελάδες 

κρεοπαραγωγικού τύπου, όπως είναι οι φυλές Charolais, Limousine, Aberdeen, Αngus κ.ά. ή οι αβελτίωτες 

εγχώριες φυλές, εκτρέφονται με σκοπό να δώσουν μοσχάρια, που στη συνέχεια θα διατραφούν με σκοπό την 
παραγωγή κρέατος.  

Η μονάδα θα εγκατασταθεί σε γήπεδο έκτασης Ε=262.401,52m2, στη θέση «Λόγγος – ΑΣΜΕΚ» της Τ.Κ. 

Δολιανών του Δήμου Πωγωνίου. Η μονάδα θα είναι δυναμικότητας 1.500 μόσχων πάχυνσης, ήτοι 750 Ι.Ζ. και θα 

είναι εγκαταστημένη σε 3 κτίρια (βουστάσια), με εμβαδό 73m x 28m = 2.044m2 το καθένα, δηλαδή κάλυψης 

6.132m2. Επίσης θα κατασκευαστεί ένα στέγαστρο με κάλυψη 1.000 m2 που θα χρησιμοποιείται ως χορταποθήκη 

και 3 σιλό αποθήκευσης ζωτροφών, κάλυψης 4m2 το καθένα Η συνολική κάλυψη θα ανέρχεται στα 7.144m2. 

Η υδροδότηση της μονάδας θα πραγματοποιείται μέσω υδρογεώτρησης που θα ανορυχθεί εντός του 

γηπέδου, βάθους 60 μέτρων και διαμέτρου 6 ιντσών. 

Ανάγκες σε νερό: Υπολογίζεται ότι απαιτούνται κατά μέσο όρο 30lit νερού την ημέρα για κάθε μοσχάρι.  

Δηλαδή: 1.500μοσχ*30lt=45m3/ημέρα=16.425m3/έτος. 

Αέρια απόβλητα: Από τη δραστηριότητα παράγονται κάποιες οσμές. 

Στερεά απόβλητα: Στις µονάδες πάχυνσης µοσχαριών (βουστάσια κρεοπαραγωγής) τα παραγόµενα από τα 

ζώα απόβλητα είναι πυκνότερα και συλλέγονται σε περιφερειακά αποχετευτικά ρηχά κανάλια, στα οποία 

καταλήγουν µε τη βοήθεια των ποδιών των ίδιων των ζώων κατά την κίνησή τους πάνω στο συµπαγές αυλακωτό 

τσιµεντένιo δάπεδο των κελιών τους. Από τα κανάλια αυτά που διατρέχουν εξωτερικά το υπόστεγο στέγασης των 

κελιών των ζώων, τα απόβλητα προωθούνται µε µηχανικά ξέστρα προς ένα προσωρινό χώρο συλλογής, από όπου 

φορτώνονται κάθε 2-3 ηµέρες και µεταφέρονται στην κοπροσωρό.  Η κοπροσωρός θα έχει εμβαδό 1.000m2 και 

ύψος 2,2m, με συνολική χωρητικότητα 2.200m³. 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 
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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.  

Η κτηνοτροφική 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 ζώα (λόγω λοιμωδών νόσων) σε εγκατάσταση αποτέφρωσης (κλίβανος). Ο 

χειρισμός και το σύνολο των διαδικασιών θα πρέπει να γίνονται βάση όσων προβλέπονται από τις υποδείξεις της 

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Η δραστηριότητα του θέματος βρίσκεται εκτός ΖΟΕ και εκτός του δικτύου Natura 2000.  

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. 85865/19-06-2019 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 15-07-2019εισήγηση του Τμήματος 

Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου,γ)  την υπ’ αριθμ. 

125/2019 απόφαση του Δ.Σ. Πωγωνίου που αφορά τη θετική γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της ΜΠΕ, δ) με 

την παρατήρηση του κ. Ζάψα, μέλους της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» ότι σε μια τέτοια μεγάλη μονάδα 

η ΠΕΧΩΠ ΠΕ Ιωαννίνωνπρέπει να πραγματοποιήσει αυτοψία 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 5/126/28-08-2019) 

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

διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 85865/19-06-2019  έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. 

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) Φάκελος της ΜΠΕ 

2) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 
ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 
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Δ10 
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: 06-09-2019 

Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 135261 / 2919 

Ημερομηνία: 03-07-2019 
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: κου Πέτρου 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 21o 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου  Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 6) « 

Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.200 ινδιάνων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Σαρακαμπίνα», 

της Τ.Κ. Αμπελιάς, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή 

της δραστηριότητας είναι ο Λάμπρος Ζευγολάς. 

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  Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 6) « 

Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.200 ινδιάνων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Σαρακαμπίνα», της 

Τ.Κ. Αμπελιάς, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της 

δραστηριότητας είναι ο Λάμπρος Ζευγολάς. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι ο Λάμπρος Ζευγολάς. 

 Η νέα μονάδα θα εγκατασταθεί σε ιδιόκτητο γήπεδο, συνολικής επιφάνειας 7.326,83 m2 στη θέση 

"Σαρακαμπίνα" της Τ.Κ. Αμπελιάς του Δήμου Ιωαννιτών Π.Ε. Ιωαννίνων. Εντός του γηπέδου θα κατασκευαστούν 

κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής κάλυψης 2.190,82m2. Πιο συγκεκριμένα η μονάδα θα περιλαμβάνει τις 
κάτωθι εγκαταστάσεις: 

• Κτίριο (ισόγειο) κάλυψης 100m x 12m = 1.200m2 το οποίο θα αποτελεί χώρο εκτροφής πτηνών 

• Κτίριο (ισόγειο) κάλυψης 109m x 9m = 981m2 το οποίο θα αποτελεί χώρο εκτροφής πτηνών 

• Δύο σιλό κάλυψης 4,91m2 έκαστο 

    Τα κτίρια εκτροφής της μονάδας θα είναι ύψους 4,30 μέτρων με κατασκευή θεμελίων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα και ανωδομή από μορφοσίδηρο με πλαγιοκάλυψη από πάνελ πολυουρεθάνης. Η οροφή είναι 

κατασκευασμένη από σιδηρά ζευκτά με επικάλυψη από πάνελ πολυουρεθάνης. Τα παράθυρα και οι πόρτες είναι 

μεταλλικά με δυνατότητα να ανοιγοκλείνουν ώστε να ρυθμίζεται η είσοδος το αέρα και το φως. 

 H μονάδα θα κατασκευάσει για τη διαχείριση των αποβλήτων της: 

• Κοπροσωρό εμβαδού 82m2 με 1,8m (μέσο ύψος), δηλαδή συνολικής χωρητικότητας 147,6m3 

• Στεγανό βόθρο διαστάσεων 3m x 3m και βάθους 3m, χωρητικότητας 27m3 

• Απορροφητικό βόθρο κυκλικής διατομής ακτίνας 1,5m και βάθους 2m, χωρητικότητας 14,13m3  

Ανάγκες σε νερό: Η κατανάλωση νερού έχει διακύμανση όπως είναι φυσικό και εξαρτάται από το μέγεθος 

του πτηνού. Όπως αναφέρθηκε, κατά μέσο όρο απαιτούνται 2,2 φορές περισσότερο νερό (σε λίτρα) από την 

αντίστοιχη τροφή. Νερό απαιτείται επίσης για το πλύσιμο των πτηνοθαλάμων και για την υδρόψυξη. Έτσι οι 

ανάγκες σε νερό ανέρχονται:  

Για τα πτηνά: (7.200*35*2,2)/1000 = 554,4m3 νερού/έτος 

Για τις ανάγκες πλυσίματος: 1m3/100m2 επιφάνειας πτηνοθαλάμου, περίπου 2.181/100=22m3/εκτροφή ή 

44m3/έτος  

Για τις ανάγκες υδρόψυξης: απαιτούνται περίπου 1.500 m3/έτος 
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Δηλαδή συνολικά απαιτούνται 2.098,4m3/έτος νερό για τη λειτουργία της μονάδας. Η υδροδότηση της 

μονάδας θα πραγματοποιείται από το Δήμο Ιωαννιτών. 

Εκροές υγρών αποβλήτων: Από την όλη παραγωγική διαδικασία της μονάδας φαίνεται ότι τα υγρά απόβλητα 

προέρχονται από τις παρακάτω πηγές :   

•  Υγρά στράγγισης της κοπροσωρού 

•  Νερό  πλυσίματος της μονάδας 

•  Νερό από ανθρώπινη χρήση (W.C) 

•  Σηπτική Δεξαμενή 

• Απορροφητικός βόθρος  

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. Μετά την ωρίμανση-χώνεψη 

της στην κοπροσωρό οδηγείται στους αγρούς και αμέσως μετά ακολουθεί τουλάχιστον όργωμα αν όχι και 

πότισμα. Αυτό μειώνει τις οχληρές οσμές πού αναδύονται κατά την αναμόχλευση της κόπρου.  

 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, διαθέτει τα νεκρά, 

καθώς και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιμωδών νόσσων) στην εγκατάσταση αποτέφρωσης 

(κλίβανος) της συνεργαζόμενης εταιρείας ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ, σύμφωνα και με την συνημμένη βεβαίωση. Σε 

περίπτωση που δεν λειτουργεί ο αποτεφρωτήρας προσωρινά, η μονάδα θα συγκεντρώνει 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 μονάδα, για να τα διακινήσει εν καιρώ, προς την μονάδα. 

Η δραστηριότητα του θέματος βρίσκεται εντός του δικτύου Natura 2000. Στη ΜΠΕ συμπεριλαμβάνεται η 

μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ).     

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. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η πρόσβαση στη μονάδα να γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων 

δρόμων. 

2. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων 

της περιοχής (και ειδικότερα των ομβρίων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να 

αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών. 

3. Τακτική παρακολούθηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων για την αποφυγή διαρροών. 

4. Τακτική συντήρηση και όποτε απαιτείται αλλαγή των υδραυλικών συστημάτων που εμφανίζουν διαρροές. 
Αποφυγή άσκοπης χρήσης νερού. 

5. Τα υγρά απόβλητα να οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή και κατόπιν σε απορροφητικό βόθρο.  

6. Τα κάθε είδους άχρηστα υλικά (στερεά απόβλητα) να συλλέγονται και να διατίθενται σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β). Υλικά ρυπασμένα από επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται 

χωριστά σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη διαχείριση 

επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί 

για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση  

με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 19396/1546/97 Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης». 
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7. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου καθώς και η απόρριψη 

μεταχειρισμένων ορυκτελαίων επί του εδάφους. Η αλλαγή των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων να γίνεται σε 

συγκεκριμένο χώρο, στον οποίο να υπάρχει πρόβλεψη αποφυγής ρύπανσης του εδάφους με τσιμεντόστρωση και 

δίκτυο συλλογής των διαρροών. Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων να γίνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π. Δ/γματος 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04). 

8. Τα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (συσκευασίες, μπαταρίες, λιπαντικά 

έλαια, ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές) θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 

179/Α/01) και τα κατ΄ επιταγή αυτού εκδοθέντα Π.Δ, όπως αυτός/ αυτά ισχύουν με σκοπό την αξιοποίηση- 

ανακύκλωση τους. 

9. Ιδιαίτερα οι χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες να συλλέγονται και να παραδίδονται σε 
εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ/γματος 115/04 (ΦΕΚ 

80/Α/04). 

10. α. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και την κατάσβεση πυρκαγιών και πάντα 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

β. Το κέντρο να εφοδιαστεί με κατάλληλο σύστημα πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, το 

οποίο να ελέγχεται - συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

γ. Να υπάρχουν σχετικές σημάνσεις και οδηγίες προς το προσωπικό σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

 

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του 

παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: 
α) το με αριθ. Πρωτ. 73105/23-05-2019 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 03-07-2019εισήγηση του Τμήματος 

Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, γ) το με αριθμ. 42/2019 

πρακτικό ΠΕΧΩΠ ΠΕ Ιωαννίνων με θετική υπό όρους σχετική γνωμοδότηση, δ) την παρατήρηση των μελών της 

παράταξης  «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» ότι πρέπει να δίνεται προσοχή στη δυναμικότητα των μονάδων του 

λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και οι περιβαλλοντικοί όροι, ενιαίοι και ομοειδείς, να τηρούνται από όλους,  ε) την 

παρατήρηση των μελών της παράταξης  «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» ότι πρέπει να γίνει μελέτη πτηνοϊκανότητας για 

το λεκανοπεδίου Ιωαννίνων 

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 5/127/28-08-2019) 

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

διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 73105/23-05-2019 έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, με 
τους όρους που θέτει η υπηρεσία. 

� ΛΕΥΚΟ ψήφισαν τα μέλη της παράταξης « ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

� ΛΕΥΚΟ ψήφισαν τα μέλη της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ».  
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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.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
 

1) Φάκελος της ΜΠΕ 

2) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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Δ10 
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: 06-09-2019 

Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 135268 / 2920 

Ημερομηνία: 08-07-2019 

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 Δ. Σπύρου 

 

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 22o 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 6): 

«Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.200 ινδιάνων, στην Τ.Κ. Ζωοδόχου, Δήμου Ζίτσας, 

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

Αλέξανδρος Μίντζας και  Χρυσίτα Μίντζα. 

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 Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 6): 

«Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.200 ινδιάνων, στην Τ.Κ. Ζωοδόχου, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. 

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

Μίντζας και  Χρυσίτα Μίντζα. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι οι Αλέξανδρος Μίντζας και Χρυσίτα Μίντζα. 

 Η νέα μονάδα θα εγκατασταθεί σε ιδιόκτητο αγροτικό ακίνητο ιδιοκτησίας των επενδυτών, συνολικής 

επιφάνειας 4.584,58 m2. Το ακίνητο έχει αγορασθεί με το υπ’ αριθμ. 21.487/03-04-2019 συμβόλαιο 

αγοραπωλησίας αγροτικού ακινήτου και έχει μεταβιβαστεί με το υπ’ αριθμ. 21.559 συμβόλαιο γονικής παροχής 
στους επενδυτές. Το αγροτεμάχιο βρίσκεται στην Τ.Κ. Ζωοδόχου του Δήμου Ζίτσας και η πρόσβαση στο χώρο 

εξασφαλίζεται μέσω υφιστάμενου χαλικοστρωμένου αγροτικού δρόμου. 

Οι αποστάσεις των ορίων των πλησιέστερων οικισμών από την πτηνοτροφική εγκατάσταση είναι οι κάτωθι:  

• Ζωοδόχος : 1,7 Km – ΒΑ 

• Πετράλωνα : 2,1 Km – ΝΔ 

• Ροδοτόπι : 2,5 Km – Β 

• Μεγάλο Γαρδίκι : 3,2 Km – ΒΑ 

• Λοφίσκος : 3,3 Km – ΝΔ 

• Ανάργυροι : 3,4 Km – ΝΔ 

• Βουνοπλαγιά : 3,4 Km – Α 

• Ελεούσα : 3,8 Km – Α 

• Ασπρόχωμα : 4,4 Km – Α  

 Εντός του γηπέδου θα κατασκευαστούν:  

• Κτίριο (ισόγειο) κάλυψης 100m x 12m = 1.200m2  

• Σιλό κάλυψης 18m3  

• Αποθήκη 

 H μονάδα θα κατασκευάσει για τη διαχείριση των αποβλήτων της: 

• Κοπροσωρό εμβαδού 17,50 m μήκος*6,00 m πλάτος*2,50 m μέσο ύψος = 262,5 m3 > 192 m3 

(απαιτούμενος όγκος αποθήκευσης). 
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• Στεγανό βόθρο διαστάσεων 3,2m x 3,2m και βάθους 3,2m, χωρητικότητας 32,77m3 

• Απορροφητικό βόθρο κυκλικής διατομής ακτίνας 1,5m και βάθους 2m. 

Ανάγκες σε νερό: Η κατανάλωση νερού έχει διακύμανση όπως είναι φυσικό και εξαρτάται από το μέγεθος 

του πτηνού. Όπως αναφέρθηκε, κατά μέσο όρο απαιτούνται 2,2 φορές περισσότερο νερό (σε λίτρα) από την 

αντίστοιχη τροφή. Νερό απαιτείται επίσης για το πλύσιμο των πτηνοθαλάμων και για τις ανάγκες του 

προσωπικού. Έτσι οι ανάγκες σε νερό ανέρχονται συνολικά σε 1.427,25m3 νερού/έτος. Η υδροδότηση της 

μονάδας θα πραγματοποιείται από το Δήμο Ζίτσας. 

Εκροές υγρών αποβλήτων: Από την όλη παραγωγική διαδικασία της μονάδας φαίνεται ότι τα υγρά απόβλητα 

προέρχονται από τις παρακάτω πηγές :   

•  Υγρά στράγγισης της κοπροσωρού 

•  Νερό  πλυσίματος της μονάδας 

•  Νερό από ανθρώπινη χρήση (W.C) 

•  Σηπτική Δεξαμενή 

•     Απορροφητικός βόθρος  

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. Μετά την ωρίμανση-χώνεψη 

της στην κοπροσωρό οδηγείται στους αγρούς και αμέσως μετά ακολουθεί τουλάχιστον όργωμα αν όχι και 

πότισμα. Αυτό μειώνει τις οχληρές οσμές πού αναδύονται κατά την αναμόχλευση της κόπρου.  
Τα νεκρά πτηνά αντιμετωπίζονται με τρόπο κατάλληλο, όπως υποδεικνύει ο κανονισμός 1069/2009/ΕΚ για τη 

διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων. Τα νεκρά πτηνά θα συλλέγονται σε καθημερινή βάση και θα οδηγούνται σε 

αδειοδοτημένο κλίβανο καύσης ΖΥΠ της εταιρείας ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ. Η μεταφορά θα πρέπει να γίνεται με ειδικό 

όχημα της εταιρείας. 

Η δραστηριότητα του θέματος βρίσκεται εκτός του δικτύου Natura 2000. αλλά εντόςτων ορίων του Φορέα 

Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας. 

Στη μονάδα θα απασχολείται ένα (1) άτομο και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 190.000 € (συν 

ΦΠΑ).  

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 

• Νερό από ανθρώπινη χρήση (W.C) 

• Σηπτική Δεξαμενή 

• Απορροφητικός βόθρος  

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. Μετά την ωρίμανση-χώνεψη 

της στην κοπροσωρό οδηγείται στους αγρούς και αμέσως μετά ακολουθεί τουλάχιστον όργωμα αν όχι και 

πότισμα. Αυτό μειώνει τις οχληρές οσμές πού αναδύονται κατά την αναμόχλευση της κόπρου.  

 Τα νεκρά πτηνά αντιμετωπίζονται με τρόπο κατάλληλο, όπως υποδεικνύει ο κανονισμός 1069/2009/ΕΚ για τη 

διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων. Τα νεκρά πτηνά θα συλλέγονται σε καθημερινή βάση και θα οδηγούνται σε 

αδειοδοτημένο κλίβανο καύσης ΖΥΠ της εταιρείας ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ. Η μεταφορά θα πρέπει να γίνεται με ειδικό 

όχημα της εταιρείας. 
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Η δραστηριότητα του θέματος βρίσκεται εκτός του δικτύου Natura 2000. αλλά εντός των ορίων του Φορέα 

Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας. 

Στη μονάδα θα απασχολείται ένα (1) άτομο και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 190.000 € (συν 

ΦΠΑ).      

 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 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 08-07-2019 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος 

& Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, γ) τη με αρ.πρωτ. 18/2019 (ΑΔΑ: ΩΗΖΑΩΡΓ-ΠΛΦ) ομόφωνη θετική 

απόφαση του Δ.Σ. Ζίτσας, δ) το με αριθμ. 47/2019 πρακτικό ΠΕΧΩΠ ΠΕ Ιωαννίνων με θετική υπό όρους σχετική 

γνωμοδότησηε) την παρατήρηση των μελών της παράταξης  «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» ότι πρέπει να δίνεται 

προσοχήστη δυναμικότητα των μονάδων του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και οι περιβαλλοντικοί όροι, ενιαίοι και 
ομοειδείς, να τηρούνται από όλους,  στ) την παρατήρηση των μελών της παράταξης  «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» ότι 

πρέπει να γίνει μελέτη πτηνοϊκανότητας για το λεκανοπεδίου Ιωαννίνωνκαι 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 5/128/28-08-2019) 

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

διαβιβάσθηκε από την  Αποκεντρωμένη  ΔιοίκησηΗπείρου – Δυτικής Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & 

Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. 

� ΛΕΥΚΟ ψήφισαν τα μέλη της παράταξης « ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

� ΛΕΥΚΟ ψήφισαν τα μέλη της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ».  

 

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. 

 

 

√ 
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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) Φάκελος της ΜΠΕ 

2) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 
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Δ10 
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: 06-09-2019 

Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 135285 / 2921 

Ημερομηνία: 21-08-2019 

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 Δ. Σπύρου 

 

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 23o 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου 

(κατηγορία  Α2, ομάδα 7η, α/α 6)  «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 9600 ινδιάνων, Τ.Κ. 

Πρωτόπαππα, Δήμου Ζίτσας, ΠΕ Ιωαννίνων,  Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Ασήμω Δελλή.. 

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 

(κατηγορία  Α2, ομάδα 7η, α/α 6)  « Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 9600 ινδιάνων, Τ.Κ. 

Πρωτόπαππα, Δήμου Ζίτσας, ΠΕ Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας 

του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Ασήμω Δελλή. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι η Ασήμω Δελλή. 

 Η μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο συνολικού εμβαδού Ε=5.977,42m2, σε θέση της Τ.Κ. 

Πρωτόπαππας του Δήμου Ζίτσας. Θα είναι δυναμικότητας 9.600 πτηνών πάχυνσης (γαλοπούλες), ήτοι 96 Ι.Ζ. 

Εντός του γηπέδου θα κατασκευαστούν κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής κάλυψης 1.610m2, όπως 
αποτυπώνονται και στο επισυναπτόμενο διάγραμμα κάλυψης.  

Πιο συγκεκριμένα η μονάδα θα περιλαμβάνει τις κάτωθι εγκαταστάσεις: 

• κτίριο (ισόγειο) κάλυψης 1.000m2, το οποίο θα αποτελεί χώρο εκτροφής πτηνών 

• κτίριο (ισόγειο) κάλυψης 600m2, το οποίο θα αποτελεί χώρο εκτροφής πτηνών 

• Δύο σιλό αποθήκευσης τροφής, κάλυψης 5m2 το καθένα 

 H μονάδα θα κατασκευάσει για τη διαχείριση των αποβλήτων της: 

• Κοπροσωρό εμβαδού 105m2 με 2m μέσο ύψος, δηλαδή συνολικής χωρητικότητας 210m3 

• Στεγανό βόθρο κυκλικής διατομής με ακτίνα 1,4m και βάθος 3m, χωρητικότητας 18,46m3 

• Απορροφητικό βόθρο επίσης κυκλικής διατομής με ακτίνα 1,4m και βάθος 2m  

Ανάγκες σε νερό: Η κατανάλωση νερού έχει διακύμανση όπως είναι φυσικό και εξαρτάται από το μέγεθος 
του πτηνού. Όπως αναφέρθηκε, κατά μέσο όρο απαιτούνται 2,2 φορές περισσότερο νερό (σε λίτρα) από την 

αντίστοιχη τροφή. Νερό απαιτείται επίσης για το πλύσιμο των πτηνοθαλάμων και για τις ανάγκες του 

προσωπικού. Έτσι οι ανάγκες σε νερό ανέρχονται συνολικά σε 2.271,20m3 νερού/έτος. Η υδροδότηση της 

μονάδας θα πραγματοποιείται από το Δήμο Ζίτσας. 

Εκροές υγρών αποβλήτων: Από την όλη παραγωγική διαδικασία της μονάδας φαίνεται ότι τα υγρά απόβλητα 

προέρχονται από τις παρακάτω πηγές :   

•  Υγρά στράγγισης της κοπροσωρού 

•  Νερό  πλυσίματος της μονάδας 

•  Νερό από ανθρώπινη χρήση (W.C) 
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•  Σηπτική Δεξαμενή 

• Απορροφητικός βόθρος  

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. Μετά την ωρίμανση-χώνεψη 

της στην κοπροσωρό οδηγείται στους αγρούς και αμέσως μετά ακολουθεί τουλάχιστον όργωμα αν όχι και 

πότισμα. Αυτό μειώνει τις οχληρές οσμές πού αναδύονται κατά την αναμόχλευση της κόπρου.  

 Τα νεκρά πτηνά αντιμετωπίζονται με τρόπο κατάλληλο, όπως υποδεικνύει ο κανονισμός 1069/2009/ΕΚ για τη 

διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων. Τα νεκρά πτηνά θα συλλέγονται σε καθημερινή βάση και θα οδηγούνται σε 
αδειοδοτημένο κλίβανο καύσης ΖΥΠ της εταιρείας ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ. Η μεταφορά θα πρέπει να γίνεται με ειδικό 

όχημα της εταιρείας. 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 μονάδα. 

Η δραστηριότητα του θέματος βρίσκεται εκτός ΖΟΕ και εκτός δικτύου Natura 2000, αλλά εντός των ορίων του 

Φορέα Διαχείρισης 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 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 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 21-8-2019 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος 

& Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, γ) την παρατήρηση των μελών της παράταξης  «ΗΠΕΙΡΟΣ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» ότι πρέπει να δίνεται προσοχή στη δυναμικότητα των μονάδων του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και οι 

περιβαλλοντικοί όροι, ενιαίοι και ομοειδείς, να τηρούνται από όλους,  στ) την παρατήρηση των μελών της 

παράταξης  «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» ότι πρέπει να γίνει μελέτη πτηνοϊκανότητας για το λεκανοπεδίου 

Ιωαννίνωνκαι 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 5/129/28-08-2019) 

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

διαβιβάσθηκε από την  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & 

Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. 

 

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 

 

√ 
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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) Φάκελος της ΜΠΕ 

2) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

√ 
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Δ10 
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: 06-09-2019 

Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 135292 / 2922 

Ημερομηνία: 02-07-2019 

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 Ελένη Αρβανιτάκη 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. 

Τμήμα Περιβάλλοντος  
Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου 
Ενταύθα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω0ΔΤ7Λ9-ΓΞΞ



1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέμα 24o 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου  Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 4η & 10η , α/α 

11 & 6β αντίστοιχα) «Κατασκευή και λειτουργία μονάδας για την παραγωγή και εκμετάλλευση βιοαερίου για 

συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 0,499 MW, η οποία θα εγκατασταθεί στη θέση 

«Κουτάδες», της Τ.Κ. Μαζαρακίου, της Δ.Ε. Άνω Καλαμά του Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας 

Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΗΠΕΙΡΟΥ  Ε.Π.Ε.». 

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  Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 4η & 10η , α/α 11 

& 6β αντίστοιχα) « Κατασκευή και λειτουργία μονάδας για την παραγωγή και εκμετάλλευση βιοαερίου για 

συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 0,499 MW, η οποία θα εγκατασταθεί στη θέση 

«Κουτάδες», της Τ.Κ. Μαζαρακίου, της Δ.Ε. Άνω Καλαμά του Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας 

Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΗΠΕΙΡΟΥ  Ε.Π.Ε.». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι η εταιρεία "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.". 

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

(εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 0,499 MW ) από την καύση βιοαερίου, το οποίο θα παράγεται από τη 

διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης αγροτο-βιομηχανικών αποβλήτων. Η εγκατάσταση θα χρησιμοποιεί ως 

πρώτη ύλη οργανικά απόβλητα τα οποία παράγονται από αγροτικές βιομηχανίες (υπολείμματα λιπών και ελαίων, 

τυρόγαλο) και κτηνοτροφικές μονάδες (εκτροφής πουλερικών) της περιοχής μελέτης.  

Ο βασικός στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση μιας σειράς Α’ υλών. Σχεδόν το σύνολο των Α’ υλών οι οποίες 

προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιούνται στη μονάδα επιβαρύνουν τόσο τους παραγωγούς-διαχειριστές τους 
(κτηνοτρόφους, αγρότες, μικρές βιομηχανίες πρώτης μεταποίησης προϊόντων του πρωτογενούς τομέα), το 

περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν σειρά οχλήσεων και προβλημάτων στις τοπικές κοινωνίες.  

 Η λειτουργία της εγκατάστασης θα έχει ως αποτέλεσμα την ορθολογική διαχείριση 14.752 τόνους/έτος 

αποβλήτων με την εξής αναλογία :  

1. 4.512 τόνους /έτος κοπριά από κοτόπουλα (κουτσουλιά)  

2. 9.600 τόνους /έτος απόβλητα τυροκομείων (ορός λακτόζης ή τυρόγαλο)  

3. 320 τόνους /έτος χρησιμοποιημένα έλαια  

4. 320 τόνους /έτος γλυκερόλη  

 

 Η Αναερόβια Χώνευση θα οδηγήσει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα συνεισφέρει (στα 

μέτρα του μεγέθους της μονάδας) στην αύξηση της συμβολής των ΑΠΕ στο εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο, σε 

συμμόρφωση με τις εθνικές δεσμεύσεις που απορρέουν από την Οδηγία 2001/77.  Το παραγόμενο βιοαέριο θα 

χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Από την παραγωγική διαδικασία της 
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εξεταζόμενης Μονάδας θα παράγεται και θερμική ενέργεια καθώς και οργανικό εδαφοβελτιωτικό. 

 Η μονάδα θα εγκατασταθεί σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο εμβαδού 13.473,00 m2 στη θέση «Κουτάδες», της Δ.Ε. 

Άνω Καλαμά, της Τ.Κ. Μαζαρακίου, του Δ. Πωγωνίου, στην Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου. Η πρόσβαση 

στο χώρο εξασφαλίζεται μέσω υφιστάμενου επαρχιακού οδικού δικτύου. Το αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός 

περιοχής του Δικτύου προστατευμένων περιοχών NATURA 2000.  

Διαθέτει τις παρακάτω εγκρίσεις: 

1. Το με αριθ. πρωτ  19444/2313/8-05-2018 έγγραφο βεβαίωσης χρήσεων γης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 

Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών περί του επιτρεπτού της εγκατάστασης. 

2. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΙΩΑ/410672/294142/4545/10-10-2018 έγγραφο της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων με θετική γνωμοδότηση. 

3.  Το με αριθ. πρωτ.   ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ/61983/16914/1078/17-04-2018 έγγραφο της 

Υπηρεσίας Νεωτέρων μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Β. Ιονίου και Δυτ. Μακεδονίας με θετική 

γνωμοδότηση. 

4.  Το με αριθ. πρωτ. 52832/1827/27-04-2018 έγγραφο περί υπάρξεως γης μη υψηλής παραγωγικότητας 

σύμφωνα με το πρακτικό Νο 8/2018  της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων. 

5.  Το με αριθ. πρωτ. 454925.646170 / 15-09-2017 Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ του Τμ. Μητρώου / Υπηρεσία 

Γ.Ε.ΜΗ. 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 6718/ 18-07-2018 Προσφορά σύνδεσης για σταθμό βιοαερίου του Διαχειριστή του 

Ελληνικού Δικτύου διανομής Ηλεκτυρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).   

 

 Οι αποστάσεις των ορίων των πλησιέστερων οικισμών από την εγκατάσταση είναι οι κάτωθι :  

• Χρυσορράχη : 1,36 Km – BΑ 

•  Βροντισμένη : 1,58 Km – B 

•  Αρετή : 1,65 Km – BΔ 

•  Μαζαράκι : 2,28 Km – Ν 

• Καλύβια : 2,6 Km – ΒΑ 

• Ρεπετίστα : 2,84 Km – BΔ 

• Ριάχοβο : 3,08 Km – ΝΔ 

• Βλαχάτανο : 3,20 Km – Δ 

• Κουκλιοί : 4,10 Km – ΝΔ  
 
Απόβλητα 
 

Υγρά απόβλητα: τα υγρά απόβλητα που θα προκύψουν κατά την κατασκευή είναι κυρίως αστικής φύσης 

και οι ποσότητες δε θα είναι σημαντικές. Επιβάλλεται η ελεγχόμενη διάθεση των λυμάτων των εργαζόμενων στα 

κατασκευαστικά έργα προσωπικού. Οι ανάδοχοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις 

υγιεινής. Σε άλλη περίπτωση θα πρέπει να εγκαταστήσουν σε κατάλληλα σημεία χημικές τουαλέτες, των οποίων 

τα λύματα θα διατίθενται προς επεξεργασία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός 

Άρτας). Κατά τη λειτουργία του έργου τα αστικά υγρά απόβλητα από χώρους υγιεινής θα οδηγούνται προς 

αξιοποίηση στη μονάδα αναερόβιας χώνευσης. Αναμένεται ότι ετησίως θα παράγονται περίπου 73 m3 χωνεμένου 
κλάσματος υγρής φάσης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις 

απαιτήσεις της εγκυκλίου 4/1604.81/3-4-2012 του ΥΠΕΚΑ. Η απαιτούμενη επιφάνεια για την εφαρμογή ανέρχεται 

σε περίπου 25 στρέμματα, βάσει της αφομοιωτικής ικανότητας των εδαφών σε Ν και P. 

 

Στερεά Απόβλητα: τα απόβλητα που θα προκύψουν κατά την κατασκευή των έργων υποδομής της 

μονάδας θα συλλέγονται σε κάδους και θα απομακρύνονται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δ. Πωγωνίου. 

Τυχόν επικίνδυνα υγρά απόβλητα (δοχεία με μεταχειρισμένα ορυκτέλαια) που δύναται να προκύψουν θα πρέπει 

να διαχειρίζονται σύμφωνα με το ΠΔ 82 (ΦΕΚ 64/2004). Απαγορεύεται η απόρριψη επί τόπου των πλεοναζόντων 

ποσοτήτων σκυροδέματος. Η διαχείριση των υπολειμμάτων από τα φορτηγά οχήματα και τους εκσκαφείς του 
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έργου, δεν θα γίνεται πλησίον ρεμάτων, των τάφρων ομβρίων και των αντιπλημμυρικών λεκανών. Κατά τη 

λειτουργία του έργου αναμένεται μόνο η παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων τα οποία θα διατίθενται σε 

νόμιμους αποδέκτες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το χωνεμένο υπόλειμμα που θα προκύπτει από τη 

μονάδα χώνευσης, μετά το πέρασμα από κοπροδιαχωριστή, για το διαχωρισμό της υγρής από τη στερεή φάση, θα 

είναι ποσότητας περίπου 7 m3 χωνεμένου κλάσματος στερεής φάσης, τα οποία θα διατίθενται σε μονάδα 

παραγωγής pellets. 

Επιφανειακά – Υπόγεια νερά: κατά τη διάρκεια των έργων κατασκευής θα πρέπει να ληφθεί ειδική 

μέριμνα, ώστε να γίνεται άμεση συλλογή των μη-χρήσιμων υλικών και αποβλήτων, τα οποία θα πρέπει να 

διατίθενται άμεσα σε νόμιμους αποδέκτες. Θα εξασφαλιστεί η αντιπλημμυρική προστασία των εργοταξίων και της 

ευρύτερης περιοχής που επηρεάζεται από την κατασκευή των έργων και αποφυγή της επιβάρυνσης της 
υφιστάμενης κατάστασης της ευρύτερης περιοχής από τα προβλεπόμενα έργα. Ο κύριος του έργου οφείλει να 

έχει διαρκή μέριμνα για την απαγωγή των ομβρίων υδάτων, με τακτικό καθαρισμό των οχετών, των διάτρητων 

αγωγών και των φρεατίων. Κατά το στάδιο λειτουργίας, Θα πρέπει όλες οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών 

λυμάτων να είναι μονωμένες και να αποφεύγεται η διαρροή λυμάτων με κάθε τρόπο προς τα υπόγεια ύδατα. 

Θόρυβος-δονήσεις: Κατά την κατασκευή των έργων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μηχανήματα με 

μειωμένες εκπομπές θορύβου και θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ώστε οι θορυβώδεις εργασίες να γίνονται κατά 

το ταχύτερο δυνατόν. Κατά το στάδιο λειτουργίας, δεν προτείνονται ειδικά μέτρα εκτός φυσικά από την τήρηση 

της κείμενης νομοθεσίας. 

Δίκτυα μεταφορών: Κατά την κατασκευή των έργων θα πρέπει να υπάρχει τοποθετημένη ειδική 

σήμανση και έγκαιρη ειδοποίηση οχημάτων και κατοίκων για την τέλεση έργων στην περιοχή. Κατά τη λειτουργία 
θα πρέπει το οδικό δίκτυο να συντηρείται ορθά.  

Χρήσεις γης: Οι χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής μελέτης δεν επηρεάζονται από τη παρουσία και τη 

λειτουργία της μονάδας. Για λόγους ασφαλείας η περιοχή εγκατάστασης είναι περιφραγμένη και η είσοδος 

ελεγχόμενη.  

Κοινή ωφέλεια: Κατά τη φάση κατασκευής δεν αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στα δίκτυα 

κοινής ωφέλειας. Κατά τη λειτουργία του έργου οι ανάγκες ύδρευσής θα καλύπτονται από το δίκτυο ύδρευσης της 

ΔΕΥΑΑ. Τα στερεά απόβλητα θα συλλέγονται σε κάδους και θα μεταφέρονται από το Δ. Πωγωνίου. Τα 

ανακυκλώσιμα υλικά, θα δύναται να διατεθούν σε μπλε κάδους του Δ. Πωγωνίου.  

Ανθρώπινη υγεία: Για την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής θα ληφθεί 

μέριμνα για την ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και πεζών. Θα πρέπει να προσδιοριστεί η είσοδος σε 
εργοταξιακούς χώρους και η κίνηση των οχημάτων από και προς αυτούς. Κατά τη λειτουργία δεν αναμένονται 

επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί υγιεινής και ασφάλειας ενώ προτείνεται η 

μελέτη πυρασφάλειας και το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών για το έργο. 

Αισθητική του τοπίου: οι επεμβάσεις οργάνωσης κατά τη φάση της κατασκευής επηρεάζουν άμεσα την 

αισθητική του χώρου και ειδικότερα οι εργασίες που περιλαμβάνουν εκσκαφές και επιχώσεις και γενικά των 

έργων διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Η λειτουργία αναμένεται να προκαλέσει αλλαγές στην αισθητική 

αφού πρόκειται για βιομηχανικό χώρο. 

Το έργο θα απασχολεί 2 υπαλλήλους. 

                         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. 

Προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι - Φάση της κατασκευής 

• Να οριστεί υπεύθυνος υλοποίησης περιβαλλοντικών μέτρων για την εφαρμογή των δεσμεύσεων του 
κατασκευαστή. 

• Επιβλέπων μηχανικός για την τήρηση των περιβαλλοντικών μέτρων στο εργοτάξιο. 

• Οι εκσκαφές να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες κατά διαμόρφωση του γηπέδου της μονάδας. 

• Να γίνεται συχνή διαβροχή των χώρων εκχωμάτωσης και επιχωμάτωσης, των αποθηκευμένων προϊόντων 

εκσκαφής και των διαδρόμων κίνησης οχημάτων. 

ΑΔΑ: Ω0ΔΤ7Λ9-ΓΞΞ



• Να γίνεται κάλυψη των οχημάτων μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής. 

• Να μη γίνεται απόρριψη μπαζών, προϊόντων εκσκαφών, υλικών κατασκευής και λοιπών στερεών 

αποβλήτων σε ποταμούς ή παρακείμενα ρέματα. 

• Να μην γίνεται οποιαδήποτε καύση υλικών. 

• Κατά την κατασκευή να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την μείωση του θορύβου και των 

οχλήσεων στην ευρύτερη περιοχή. 

• Να μην γίνεται συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοτάξιο. Σε περίπτωση ανάγκης αν από 

τυχόν εργασίες ή αστοχία του εξοπλισμού προκύψουν υγρά απόβλητα (λάδια κτλ.) αυτά να συλλέγονται 

σε ειδικά δοχεία και διατίθενται σε ειδικά αδειοδοτημένες γι’ αυτό το σκοπό εταιρείες. 

• Ο χώρος του εργοταξίου να περιφραχθεί ώστε να μην είναι προσβάσιμος από τους περιοίκους και να 

τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση. 

• Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν από τις εργασίες θα διαχωρίζονται στην πηγή και θα 
αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και θα διαχειρίζονται σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1909Β/22-12-

2003. 

• Ο φωτισμός στον χώρο εργασίας θα πρέπει ιδανικά να περιοριστεί σε περιοχές που απαιτείται για τις 

εργασίες και την ασφάλεια. 

• Τοποθέτηση ειδικής ταινίας σήμανσης ώστε να οριοθετηθεί η περιοχή εργασίας και να διασφαλιστεί ότι οι 

επιπτώσεις περιορίζονται σε αυτή την περιοχή.  

Προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι - Φάση της λειτουργίας 

• Αρχείο παραστατικών και δελτίων ελέγχου εισερχομένων υλών – αντιστοίχιση με κωδικούς ΕΚΑ 

• Αρχείο ελέγχων εισερχόμενων υλικών 

• Αρχεία συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

• Αρχεία δεδομένων καταγραφής αυτόματων μετρητικών διατάξεων 

• Αρχεία δεδομένων εξωτερικών αναλύσεων και μετρήσεων 

• Μέτρηση ποιότητας παραγόμενου βιοαερίου, σύσταση κτλ. Καταγραφή ανά δίμηνο 

• Αρχεία αναλύσεων Ν. Ρ σε χωνεμένο υπόλειμμα, πριν και μετά το διαχωρισμό φάσεων 

• Καθορισμός και υλοποίηση προγράμματος καθαριότητας , καταπολέμησης παρασίτων, 

υγειονομικούελέγχου, επιθεώρησης περιβάλλοντος χώρου και μέτρων προστασίας προσωπικού 

• Τήρηση αρχείου διάθεσης – διακίνησης προϊόντων οργανικών λιπασμάτων 

• Τήρηση αρχείου και μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Νόμου 4042/2012 και υποβολή 

ΕτήσιαςΈκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/2006 

• Μετρήσεις θορύβου εντός και στα όρια της εγκατάστασης 

• Διαχωρισμός των ρευμάτων αποβλήτων και παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες προς διαχείρισης 

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

α) το με αριθ. Πρωτ. 75687/29-05-2019 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 02-07-2019 εισήγηση του Τμήματος 

Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, γ) τη με αριθμ. 

120/2019 (ΑΔΑ:ΩΧ2ΓΩ1Ω-ΘΒΖ) αρνητική απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Πωγωνίου, δ) το με αρ.πρωτ. 121739/2665/7-8-

2019 έγγραφο του Π.Σ. Ηπείρου με το οποίο διαβιβάσθηκε  ένσταση που κατατέθηκε ενώπιον του Π.Σ. ενενήντα  

(90) κατοίκων της Τ.Κ. Μαζαρακίου, ε) την τοποθέτηση-ερωτήματα που έθεσε ο κ. Ζηκόπουλος Σταύρος, δημότης 

και πρώην πρόεδρος της τοπικής κοινότητα Μαζαρακίου,  στ) την απάντηση του κ. Σιόρεντα Παναγιώτη, μετόχου 

της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΕ», ζ) την παρατήρηση του κ. Πάικα, μέλους της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», ότι πρόκειται για μια προβληματική κατάσταση που χρονίζει και οι ιδιώτες εκμεταλλεύονται την 
έλλειψη σχεδιασμού και βούλησης για λύση του προβλήματος. από τους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού,  η) την 

παρατήρηση του κ. Μπασιούκα, μέλους της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», ότι η μονάδα κινείται στα όρια 

της νομιμότηταςκαι επιπλέον δεν υπάρχει η συγκατάθεση των κατοίκων της περιοχής, θ) την παρατήρηση του κ. 

Ζάψα, μέλους της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», ότι διαφωνεί με τη χωροθέτηση της μονάδαςκαι 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 5/130/28-08-2019) 

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

διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 75687/29-05-2019 έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, με 

τους όρους που θέτει η υπηρεσία. 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ οι κ. Μπασιούκας και Πάικας, μέλη της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ τα μέλη της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» 

 

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.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
 

1) Φάκελος της ΜΠΕ 

2) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 

 

√ 

 

 

 

√ 
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Δ10 
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: 06-09-2019 

Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 135302 / 2923 

Ημερομηνία: 24-07-2019 

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 Ελένη Αρβανιτάκη 

 

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 25o 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. Τροποποίησης- Ανανέωσης Α.Ε.Π.Ο. (ΚΥΑ Α.Π. οικ. 

132924/14-09-2007) του έργου(υποκατηγορίας Α2, ομάδα 10η & 11, α/α 8 & 10 αντίστοιχα): «Κατασκευή και 

λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου, ισχύος 10MW επί του ποταμού Θύαμη(Καλαμά) στο Μαζαράκι, 

Δ.Ε. Άνω Καλαμά, Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΛΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.». 

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 Μ.Π.Ε. Τροποποίησης- Ανανέωσης Α.Ε.Π.Ο. (ΚΥΑ Α.Π. οικ. 

132924/14-09-2007) του έργου(υποκατηγορίας Α2, ομάδα 10η & 11, α/α 8 & 10 αντίστοιχα): «Κατασκευή και 

λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου, ισχύος 10MW επί του ποταμού Θύαμη(Καλαμά) στο Μαζαράκι, Δ.Ε. 

Άνω Καλαμά, Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΛΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  Α.Ε.». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  λειτουργίας της μονάδας του   θέματος   είναι η εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΛΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.». 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στην τροποποίηση και στην ανανέωση της ισχύος 

της ΚΥΑ Α.Π. οικ. 132924/14-09-2007 με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και 

λειτουργία του έργου “Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο Μαζαράκι, ισχύος 10MW επί του ποταμού Θύαμη 

(Καλαμά) στο Δήμο Άνω Καλαμά του Νομού Ιωαννίνων”.  

Η παρούσα ΜΠΕ λαμβάνει υπόψη τα εξής: 

• Η περίοδος ισχύος της Απόφασης Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ, ΚΥΑ Α.Π. οικ. 132924/14-09-2007) 

έληξε την 31/10/2016. 

• Την ανανέωση της ισχύος της εγκεκριμένης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου (ΚΥΑ Α.Π. οικ. 

132924/14-09-2007), λαμβάνοντας υπόψη την επικαιροποίηση της κείμενης νομοθεσίας κατά την περίοδο μετά 

την έκδοση της ΑΕΠΟ του έργου. 

• Την περιβαλλοντική αδειοδότηση του τελικού σχεδιασμού του έργου, όπως προέκυψε από την επικαιροποίηση 

των τεχνικών μελετών που αφορούν στον σχεδιασμό του έργου και από την αναλυτική τοπογράφηση που 

πραγματοποιήθηκε στην περιοχή χωροθέτησης του έργου. 

Το υπό μελέτη ΜΥΗΕ (φράγμα και σταθμός παραγωγής) χωροθετείται επί του ποταμού Καλαμά, νότια του 

οικισμού Μαζαράκι, στη Δ.Ε. Άνω Καλαμά του Δήμου Πωγωνίου. Πιο συγκεκριμένα, νότια του σταθμού 
παραγωγής του έργου απαντώνται οι οικισμοί Μελίσσι και Καταρράκτης ενώ βόρεια του φράγματος - υδροληψίας 

του έργου απαντάται ο οικισμός Μαζαράκι. Η γραμμή μεταφοράς του έργου διέρχεται ανατολικά του οικισμού 

Μαζαράκι, δυτικά του οικισμού Βροντισμένη και συνδέεται με το σύστημα στον υποσταθμό Δολιανά, που 

βρίσκεται ανατολικά του οικισμού Άγιος Γεώργιος Δολιανών. 

Σύμφωνα με τον τροποποιημένο τεχνικό σχεδιασμό του έργου, στα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνονται τα 

εξής : 

• Χαμηλό υπερπηδητό φράγμα βαρύτητας από σκληρό επίχωμα ή συμβατικό σκυρόδεμα, που θα εγκατασταθεί 
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εγκάρσια στην κοίτη επί του ρου του ποταμού Καλαμά σε υψόμετρο κοίτης +352,00 περίπου, με υψόμετρο 

στέψεως στο υψόμετρο +363,00. Το μέγιστο ύψος του φράγματος ανέρχεται στα ~11,00 m από την κοίτη. Το 

καθαρό μήκος του υπερχειλιστή ανέρχεται σε 40,00 m. Στο σώμα του φράγματος στο αριστερό αντέρεισμα, 

τοποθετείται διάταξη διώρυγας έκπλυσης φερτών με τοξωτά θυροφράγματα, διαστάσεων 2x(3,00x4,00) m 

(ΠxΥ). 

• Τεχνικό έργο πλευρικής υδροληψίας, προβλέπεται να κατασκευαστεί στο αριστερό κατά τη ροή αντέρεισμα του 

ποταμού και ανάντη του φράγματος. 

• Εξαμμωτής (με δύο θαλάμους καθίζησης), που θα κατασκευαστή παραπλεύρως του φράγματος, μέσω του 

οποίου οι παροχές θα οδηγηθούν στη δεξαμενή φόρτισης και προς το σύστημα προσαγωγής. 

• Κλίμακα διόδου ψαριών (ιχθυόδρομος), με ακολουθία δεξαμενών εν σειρά για την ελευθεροεπικοινωνία των 
ιχθυοπληθυσμών. Προβλέπεται να κατασκευαστεί στο δεξιό κατά τη ροή αντέρεισμα του ποταμού. 

• Σύστημα προσαγωγής του νερού, στις μονάδες του σταθμού παραγωγής, συνολικού μήκους της τάξεως των 

~475,00 m, (αποτελείται από: τον αγωγό, τη σήραγγα, το κατακόρυφο φρέαρ, κτλ.). 

• Κτίριο σταθμού παραγωγής, ημιυπαίθριο, προβλέπεται να κατασκευαστεί στο αριστερό κατά τη ροήαντέρεισμα 

του ποταμού, (υψόμετρο εισόδου σταθμού +308,00). Εντός του κτιρίου του σταθμού, προβλέπεται η 

εγκατάσταση τριών Μονάδων με στροβίλους τύπου Francis, οριζοντίου άξονα, ισχύος 2x4,50 MW και 1x1,70 

MW. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε 10,00 MW. 

• Υπαίθριος περιφραγμένος χώρος μετασχηματιστών. 

• Επί του φράγματος θα κατασκευαστεί γέφυρα με υψόμετρο ερυθράς στο +368,00, η οποία θα συνδέει τα έργα 

φράγματος & υδροληψίας με την προβλεπόμενη και υφιστάμενη οδοποιία. Το συνολικό μήκος της γέφυρας 
ανέρχεται σε 87,00 m περίπου. 

• Δίκτυο Σύνδεσης. Ο ΥΗΣ θα συνδεθεί με αποκλειστική γραμμή Μ.Τ. στον υποσταθμό 150/20kV Δολιανών. Το 

συνολικό μήκος της γραμμής Μ.Τ. ανέρχεται σε ~ 14,00 km περίπου και θα αποτελείται από το τμήμα υπόγειας 

γραμμής μήκους ~1.350 m και το τμήμα της εναέριας γραμμής μήκους ~12.500 m. 

• Δρόμοι πρόσβασης για τις ανάγκες κατασκευής και συντήρησης του υπό μελέτη έργου. 

 

Η δημιουργούμενη μικρή λεκάνη κατάκλυσης, είναι εμβαδού ~62,00 στρ. Ο όγκος της ανέρχεται σε ~215.000 

m3. Το μήκος της λεκάνης κατάκλυσης θα εκτείνεται σε μήκος ~2.100 m επί της ροής του ποταμού, ανάντη της 

θέσης του φράγματος & υδροληψίας. Προβλέπονται οι εξής δρόμοι πρόσβασης για τις ανάγκες κατασκευής, 

λειτουργίας και συντήρησης του υπό μελέτη έργου: 

• Ο δρόμος Φράγματος - Υδροληψίας, που ξεκινάει από την υπάρχουσα άσφαλτο, ενώνει τα χωριά Μαζαράκι - 

Ζίτσα και κατευθύνεται δυτικά προς κτηνοτροφική μονάδα και στη συνέχεια στη θέση Υδροληψίας. Το μήκος 

του δρόμου είναι περί 1246m εκ’ των οποίων τα 1020m είναι βελτίωση υπάρχουσας οδοποιίας. Νέα διάνοιξη 

είναι τα υπόλοιπα 226m, τα οποία βρίσκονται εντός ιδιόκτητων χωραφιών. Το πλάτος του δρόμου είναι 5.5m. 

• O δρόμος Βόρειας Προσπέλασης Σήραγγας και Εξαμμωτή είναι καθαρά εργοταξιακός και ο σκοπόςτου είναι στην 

τοποθέτηση του αγωγού και τη διάνοιξη της σήραγγας. Αφορά σε νέα διάνοιξη επί της περιοχής του αγωγού, 

που μετά την τοποθέτηση του θα επιχωθεί, δηλαδή ο δρόμος θα χρησιμοποιηθεί μόνο στη φάση κατασκευής. 

Ξεκινάει επί περιοχής, η οποία στη συνέχεια θα καταληφθεί από τον δρόμο της Υδροληψίας (επί επιχώματος). 

Το υψόμετρό του είναι επί του φυσικού εδάφους και καταλήγει στο μέτωπο της σήραγγας. Το μήκος του είναι 

περί τα 247,0 m και θα υφίσταται μόνο κατά την διάρκεια των κατασκευών, διότι οδεύει επί του άξονα του 
αγωγού προσαγωγής. Μετά το πέρας των κατασκευών στο πρώτο τμήμα του θα γίνει διαμόρφωση ώστε να 

εξυπηρετεί την προσπέλαση στον εξαμμωτή. Σε όλο του το μήκος ο δρόμος κινείται εντός ιδιόκτητων 

χωραφιών. Το πλάτος του δρόμου είναι 5.5m. 

• Ο δρόμος προς τον εξαμμωτή θα έχει μόνιμο χαρακτήρα. Ξεκινάει από το δρόμο προσπέλασης της Υδροληψίας 

και καταλήγει στον εξαμμωτή του έργου. Το μήκος του είναι περί τα 53m. Κινείται στην ζώνη του δρόμου 

Βόρειας προσπέλασης Σήραγγας σε διαφορετικό υψόμετρο. Το πλάτος του δρόμου είναι 5.5m. 

• Ο δρόμος Προσπέλασης Σήραγγας-Φρεατίου ξεκινάει από το δρόμο προσπέλασης της Υδροληψίας φτάνει στο 

νότιο μέτωπο της σήραγγας και συνεχίζει μέχρι το σημείο που τελειώνει η αποκατάσταση της υπάρχουσας 

οδού. Σε όλο το μήκος του είναι βελτίωση υπάρχουσας οδοποιίας. Το συνολικό μήκος του δρόμου είναι 640m 
και το πλάτος του 5,5m. 
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• Ο δρόμος Προσπέλασης Σταθμού ξεκινάει από την υπάρχουσα άσφαλτο που ενώνει τα χωριά Μαζαράκι - Ζίτσα 

και κατευθύνεται δυτικά προς τον Καλαμά. Το συνολικό μήκος του δρόμου είναι 1728m. Είναι η κύρια 

οδοποιία του έργου, αφού μέσω αυτής θα γίνει και η μεταφορά του βαρέως εξοπλισμού του έργου. Έχει 

μόνιμο χαρακτήρα. Το πλάτος του δρόμου είναι 8m. Τα 1440m αποτελούν βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου 

,ενώ τα υπόλοιπα 288m αποτελούν νέα διάνοιξη σε δασώδη περιοχή. 

Στη φάση κατασκευής του έργου προτείνεται εργοταξιακός χώρος εμβαδού περί τα 13 στρέμματα, σε περιοχή 

παρακείμενη των έργων κεφαλής και χώροι απόθεσης σε περιοχή εμβαδού περί τα 28 στρέμματα, σε εγγύτητα με 

τον δρόμο πρόσβασης προς την υδροληψία. Οι εν λόγω χώροι απόθεσης προβλεπόντουσαν και στην εγκεκριμένη 

ΜΠΕ (EVNECO A.E., 2005) του έργου. Ως εκ τούτου, εξαιρουμένου του προσωρινού, εργοταξιακού δρόμου 

απαιτείται: 

• Συνολικό μήκος δρόμων προς βελτίωση: 3100m 

• Συνολικό μήκος δρόμων νέας διάνοιξης: 567m 

• Συνολικό μήκος δρόμων: 3667m. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 26.000.000 €. 

Τα κύρια υγρά απόβλητα που αναμένεται να προκύψουν στη φάση κατασκευής του έργου, είναι τα εξής: 

• Αστικά λύματα των εργαζομένων στην κατασκευή 

• Απόβλητα από πλύσεις οχημάτων 

• Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια 

• Πετρέλαιο ή βενζίνη από την κίνηση των οχημάτων. 

• Άλλα απόβλητα (πχ. επιχρίσματα). 

Τα κύρια πλεονάζοντα υλικά και απορρίμματα που αναμένεται να προκύψουν στη φάση κατασκευής του 

έργου, είναι τα εξής: 

• Αστικά απορρίμματα από το προσωπικό που θα εργαστεί στην κατασκευή 

• Χρησιμοποιημένα φίλτρα λαδιού και πετρελαίου 

• Ρυπασμένο υλικό (χώμα, προσροφητικά) από τυχόν διαρροή λαδιού 

• Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές, μπαταρίες 

• Χρησιμοποιημένα ελαστικά 

• Ανταλλακτικά από τυχόν επισκευές και συντηρήσεις των μηχανημάτων και αυτοκινήτων του εργοταξίου. 

• Μεταλλικό σκράπ 

• Παλέτες 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1. Για την έναρξη κατασκευής του Έργου να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες.  

2. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης κατά την κατασκευή του έργου, θα πρέπει να περιοριστεί στην 

απολύτως αναγκαία έκταση και οι επεμβάσεις στο τοπίο στις απολύτως απαραίτητες. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί 

στον περιορισμό της αποψίλωσης της παρόχθιας βλάστησης. Η υλοτομία ή η εκρίζωση δασικών θάμνων και 

δέντρων και η διάθεση των προϊόντων της θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας 

και τις υποδείξεις της τοπικής δασικής υπηρεσίας.  

3. Θα αποφεύγεται η εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών κατά την περίοδο των υψηλών βροχοπτώσεων 

με σκοπό την αποφυγή του φαινόμενου της διάβρωσης του εδάφους και της στερεομεταφοράς.  

4. Οι ζώνες κατάληψης που θα πραγματοποιηθούν για τον αγωγό προσαγωγής νερού του έργου, μετά το 

πέρας της κατασκευής του κάθε τμήματος επέμβασης του έργου θα αποκαθίσταται. Η κατασκευή του αγωγού 

προσαγωγής δεν θα συνοδευτεί με εξοολοκλήρου νέα οδοποιία  

5. Οι εκσκαφικές εργασίες θα πρέπει να γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή του διασκορπισμού 

των υλικών στην γύρω περιοχή και ιδιαίτερα σε ρέματα ή σε μισγάγγειες που τυχόν θα είχαν σαν αποτέλεσμα την 

μείωση της ενεργού διατομής αυτών. Ιδιαίτερα, κατά την κατασκευή της υδροληψίας θα ληφθεί μέριμνα για την 

αποφυγή φαινομένων αποφεύγονται που αυξάνουν την θολερότητα του νερού.  
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6. Οι εκσκαφές για το σύνολο του έργου (κύριο έργο και συνοδό) θα περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες. 

Ειδικότερα, να γίνει έγκαιρη οριοθέτηση της ζώνης κατάληψης, ώστε οι εκσκαφές θεμελίων, τεχνικών έργων που 

θα πραγματοποιηθούν να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και να αποφευχθούν οι άσκοπες διανοίξεις, 

εκχερσώσεις και αποψιλώσεις.  

7. Κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του έργου να μην παρακωλύεται η ομαλή επικοινωνία 

μεταξύ των κατοικημένων περιοχών. Να αποκατασταθούν αμέσως τυχόν φθορές που θα προκληθούν στο 

υφιστάμενο οδικό δίκτυο της περιοχής. 

8. Σε κατοικημένες περιοχές η διέλευση των φορτηγών θα γίνεται εκτός των ωρών κοινής ησυχίας και σε κάθε 

περίπτωση εφόσον μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα κλπ.), οι καρότσες των φορτηγών θα είναι 

σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα.  

9. Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου αδρανή υλικά μπορούν να εξασφαλιστούν είτε από τις 

εκσκαφές που θα γίνουν επιτόπου για τις ανάγκες του έργου, είτε από υφιστάμενα νομίμως λειτουργούντα 

λατομεία της περιοχής.  

10. Δεν θα γίνει καμία εναπόθεση έστω και προσωρινή υλικών σε ζώνες χειμάρρων πέραν της ζώνης 

κατάληψης του έργου.  

11. Μετά την καθοδήγηση των αρμοδίων Υπηρεσιών και των τοπικών παραγόντων, για τα πλεονάζοντα 

προϊόντα εκσκαφής από την κατασκευή του έργου θα αναζητηθούν θέσεις όπως: α) σε χώρους διάθεσης αδρανών 

αν υφίσταται στην ευρύτερη περιοχή, β) για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής, γ) για την 

ικανοποίηση των αναγκών σε δάνεια άλλων εγκεκριμένων έργων ή για την αποκατάσταση δανειοθαλάμων αυτών 

και τα οποία έχουν εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και σύμφωνα με τους όρους αυτούς, δ) για 
τηναποκατάσταση ανεξέλεγκτων χώρων απόθεσης απορριμμάτων, ε) σε άλλο νόμιμο χώρο διάθεσης, και στ) στο 

γήπεδο εγκατάστασης του κτιρίου του υδροηλεκτρικού σταθμού.  

12. Μετά το πέρας της κατασκευής του έργου, θα απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές 

εγκαταστάσεις και ο χώρος να επανέλθει στην πρότερα κατάσταση.  

13. Κατά την κατασκευή και την λειτουργία του έργου πρέπει θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας 

για την περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές.  

14. Για το προσωπικό του εργοταξίου και για τις διάφορες χρήσεις του (πλύση, WC κλπ) να τοποθετηθούν 

χημικές τουαλέτες, έτσι ώστε να αποφευχθεί και η μικρή επιβάρυνση από τα αστικά λύματα κατά τη φάση 

κατασκευής του Έργου.  

15. Να υπάρχουν απορροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος), μέσω των οποίων θα επιδιώκεται η 
προσρόφηση και κατά συνέπεια συγκράτηση των ενδεχομένως διαρρεόντων καυσίμων και λιπαντικών, σε 

επαρκείς ποσότητες. Μετά τη χρήση τους τα απορροφητικά αυτά υλικά θα πρέπει να συλλέγονται προσεκτικά και 

να διατίθενται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

16. Να γίνεται έλεγχος κατά τακτά χρονικά διαστήματα των αποθηκευμένων απορροφητικών υλικών, μήπως 

έχουν από κάποιο αστάθμητο παράγοντα προσροφήσει αυξημένα ποσά υγρασίας (π.χ. από διαρροή νερού), 

οπότε και θα έχουν μειωμένη έως και μηδαμινή αποτελεσματικότητα σε περίπτωση χρήσης τους. Στην περίπτωση 

αυτή θα πρέπει να αντικαθίστανται το ταχύτερο δυνατό. 

17. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του Έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το 

πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί του θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο (γ) της 

παρούσας. Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να 
τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησης του προσωρινά ηχοπετάσματα.  

18. Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς αδρανών υλικών να φέρουν ειδικό κάλυμμα σύμφωνα με τις 

υφιστάμενες διατάξεις.  

19. Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη σήμανση των χώρων εργασίας και ο αποκλεισμός τους με 

κατάλληλα μέσα.  

20. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λιπαντικά έλαια, κλπ. θα 

συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους να γίνεται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες υγειονομικές  διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στην 

περιοχή του έργου, καθώς και η αποθήκευση απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους.  

21. Τα προς χρήση αλλά και τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά έλαια θα φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία σε 
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στεγασμένο χώρο. Για οποιαδήποτε διάταξη, η οποία δύναται να παρουσιάσει διαρροή, θα προβλέπεται 

κατάλληλη στεγανή δεξαμενή που να συγκεντρώνει τις τυχόν διαρρέουσες ποσότητες.  

22. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει χρήση επικίνδυνων ουσιών (PCBs κλπ.).  

23. Η κατασκευή της υδροληψίας θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζονται τα γύρω πρανή από 

καταπτώσεις και άλλα γεωτεχνικά προβλήματα.  

24. Η κατασκευή του κτιρίου του υδροηλεκτρικού σταθμού θα περιοριστεί στην απαραίτητη για το σκοπό 

έκταση. Για τη θέση του σταθμού παραγωγής θα ληφθούν όλα τα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε τυχόν 

γεωτεχνικά προβλήματα (κατολισθήσεις, αστάθεια πρανών, κλπ)  

25. Να αποφευχθεί ο φωτισμός της κοίτης του ρέματος στη θέση υδροληψίας, ενώ στη θέση του σταθμού 

παραγωγής να περιορισθεί στον απολύτως αναγκαίο.  

26. Σχετικά με τον θόρυβο ο κύριος του έργου θα συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις της 

Κοινοτικής Νομοθεσίας, Θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ηχομόνωσης, ώστε η στάθμη θορύβου που οφείλεται 

στην λειτουργία του σταθμού, να μην υπερβαίνει τα 65 dB(A) μετρούμενη στο όριο του γηπέδου, όπου βρίσκεται 

ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2, παράγραφος 5 του Π.Δ. 1180/81.  

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1. Μετά από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης επιβάλλεται η απρόσκοπτη πρόσβαση στην περιοχή του 

Έργου για τη συνέχιση της πρότερης χρήση του. Ωστόσο, θα πρέπει να εμποδίζεται η προσέγγιση από μη ειδικούς 

σε σημεία της εγκατάστασης που πιθανόν εγκυμονούν κινδύνους.  

2. Για τη διατήρηση της λειτουργίας του οικοσυστήματος θα εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση μεταξύ του 

συστήματος υδροληψίας και του ΥΗΣ, η οικολογική παροχή όπως υπολογίστηκε στην υδρολογική μελέτη. Θα 
πρέπει επίσης να γίνεται αυστηρή τήρηση και παρακολούθηση της οικολογικής παροχής του ΜΥΗΕ. 

3. Θα εξασφαλίζεται η ομαλή επαναφορά του συνόλου των εκτρεπόμενων ποσοτήτων νερού, μετά την 

ενεργειακή αξιοποίηση.  

4. Σε κάθε περίπτωση, η συλλογή και μεταφορά των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται από 

νομίμως αδειοδοτούμενες εταιρείες που διαθέτουν άδειες συλλογής και μεταφοράς και είναι εγγεγραμμένες 

σύμφωνα με το άρθρο 13 § 3 της ΚΥΑ 50910/2727/03 και την Εγκύκλιο 110441/3231/2004 σε Μητρώο που 

τηρείται στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος.  

5. Η έκταση των έργων θα πρέπει να διαθέτει όλα τα μέσα αντιμετώπισης από κάθε κίνδυνο πυρκαγιάς, κατά 

τη φάση λειτουργίας του έργου, λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα προληπτικά και κατασταλτικά αντιπυρικά 

μέτρα τα οποία θα υποδειχθούν εκ μέρους της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου μετάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενες δασικές περιοχές.  

6. Θα υπάρχει μέριμνα έτσι ώστε η περιοχή εγκατάστασης θα καθαρίζεται από κουφάρια ζώων για την 

αποφυγή προσέλκυσης ειδών ορνιθοπανίδας όπως π.χ. τα αρπακτικά.  

7. Μετά το πέρας του έργου θα απομακρυνθεί κάθε μηχάνημα και εργοταξιακή εγκατάσταση και θα 

ακολουθήσει πλήρης αποκατάσταση των χώρων και αρμονική ένταξη τους στο περιβάλλον.  

8. Η σύνδεση του ΜΥΗΣ με την γραμμή ΥΤ της ΔΕΗ να γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΕΗ και να 

ακολουθήσει κατά το δυνατό υφιστάμενους δρόμους προσπέλασης και εκτάσεις με αραιή βλάστηση. 

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του 

παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ. 86437/20-06-2019 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 02-07-2019 εισήγηση του Τμήματος 

Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, γ) τη με αριθμ. 

124/2019θετικήκατά πλειοψηφία απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Πωγωνίου, δ) το με αριθμ. 57/2019 πρακτικό ΠΕΧΩΠ 

ΠΕ Ιωαννίνων με θετική υπό όρους σχετική γνωμοδότηση, ε) τη με αρ.πρωτ. 41194/3963/21-6-2019 σχετική 

μελέτη οριοθέτησης από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, στ) 

το με αρ.πρωτ. 121730/2664/07-08-2019 έγγραφο του Π.Σ. Ηπείρου με το οποίο διαβιβάσθηκε ένσταση που 

κατατέθηκε ενώπιον του Π.Σ. πενήντα ενός (51) κατοίκων της Τ.Κ. Μαζαρακίου με τα συνημμένα της, ζ) την 

παρατήρηση του κ. Ζάψα, μέλους της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», ότι διαφωνεί με τον τρόπο 

κατασκευής, καθώς θα φορτωθεί η περιοχή με μπάζα κλπ επιβαρυντικά υλικάκαι ό,τι διατυπώθηκε κατά την 
διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
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Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής: 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 5/131/28-08-2019) 

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

διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 86437/20-06-2019  έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, με 

τους όρους που θέτει η υπηρεσία. 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ τα μέλη της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Ζάψας, μέλος της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» 

 

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) Φάκελος της ΜΠΕ 

2) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

√ 
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Δ10 
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: 06-09-2019 

Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 135307 / 2924 

Ημερομηνία: 19-07-2019 

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 Κλειώ Συρμακέση 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. 

Τμήμα Περιβάλλοντος  
Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου 
Ενταύθα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω0ΔΤ7Λ9-ΓΞΞ



1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέμα 26o 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. για το έργο/δραστηριότητα (υποκατηγορίας Α2, 

ομάδα 10η, α/α 8): «Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός , ισχύος 3,6 MWM, στο ρέμα Κουκουμανέρι, θέση 

«Κορομηλιές», Δ.Ε. Δίστρατου, Δήμου Κόνιτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας 

πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «WIND ENERGY FACILITY 

MIKE». 

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 Μ.Π.Ε. για το έργο/δραστηριότητα (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 

10η , α/α 8): «Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός , ισχύος 3,6 MWM, στο ρέμα Κουκουμανέρι, θέση «Κορομηλιές», 

Δ.Ε. Δίστρατου, Δήμου Κόνιτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «WIND ENERGY FACILITY MIKE». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  λειτουργίας της μονάδας του   θέματος   είναι η εταιρεία «WIND ENERGY FACILITY MIKE». 

 Ο Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 3,6 MW που προτίθεται να ιδρύσει η «WIND ENERGY FACILITY 

Μ.I.K.E.» πρόκειται να εγκατασταθεί στον Νομό Ιωαννίνων στον Δήμο Κόνιτσας της Κοινότητας Δίστρατου επί του 

ρέματος Κουκουμανέρι. Συνοπτικά το έργο συνίσταται σε μια εγκατάσταση εκμετάλλευσης της διαθέσιμης 

παροχής (run-of-river), χωρίς εγκαταστάσεις αποταμίευσης του νερού, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από την εκμετάλλευση της πτώσης των 100 μέτρων που δημιουργείται τοπικά. Ο ΜΥΗΣ θα εκμεταλλεύεται μήκος 

κοίτης του ρέματος 2.770m. 

 Ο πλησιέστερος προς το έργο οικισμός είναι του Δίστρατου, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 400 

μέτρων ανατολικά της προτεινόμενης θέσης του σταθμού Παραγωγής. Η πρόσβαση στην υδροληψία θα γίνει 

μέσω της νέας δασικής οδοποιίας συνολικού μήκους 2.547m. Η οδοποιία αυτή θα έχει πλάτος 5m για τη κάλυψη 

ανάγκης μεταφοράς σκυροδέματος καθώς και όλα τα ογκώδη εξαρτήματα της υδροληψίας (θυροφράγματα κλπ). 

H πρόσβαση στο σταθμό θα γίνει μέσω της υπάρχουσας επαρχιακής οδού Δίστρατο-Αρματα.   

O σταθμός θα αποτελείται από διάταξη υδροληψίας «ορεινού» τύπου ύψους 0,2m, τοποθετημένη σε 

υψόμετρο 942m,από αγωγό προσαγωγής του νερού διαμέτρου Φ 1600, συνολικού μήκους 2.547m, ο οποίος θα 

οδεύσει προς το μηχανοστάσιο του σταθμού παραγωγής στο υψόμετρο 842m και κτίριο στο οποίο θα στεγάζεται 
ο Η/Μ εξοπλισμός του έργου. Το νερό μετά την πρόσκρουση του στα πτερύγια του στροβίλου θα επιστρέφει στο 

σύνολο του στο ρέμα χωρίς να ρυπανθεί. 

 H διασύνδεση του έργου εξετάζεται να γίνει μέσω νέου εναέριου δικτύου Μ.Τ. συνολικού μήκους 1.410m 

ενώ ενδέχεται να γίνουν και τοπικές ενισχύσεις του υπάρχοντος δικτύου Μ.Τ. της ευρύτερης περιοχής. Η τελική 

όδευση και το μήκος του δικτύου θα είναι γνωστή κατά την οριστική προσφορά σύνδεσης του αρμόδιου 

διαχειριστή δικτύου ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

Οι θέσεις των σημείων του αγωγού προσαγωγής και του σταθμού παραγωγής βρίσκονται εντός των ορίων του 

Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και εκτός των περιοχών Προστασίας της Φύσης και των Ζωνών Διατήρησης 

Οικοτόπων  και Ειδών (Ζώνες Ι και ΙΙ αντίστοιχα). Η υδροληψία εγκαθίσταται εντός του ρέματος Κουκουμανέρι 

που αποτελεί το φυσικό όριο μεταξύ της Περιφερειακής Ζώνης Π3 και της ζώνης των ορίων του Εθνικού Πάρκου. 
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Επιπλέον, το έργο εντοπίζεται και εντός της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΕΖΔ-ΖΕΠ) 

GR2130002 "Κορυφές Όρους Σμόλικας", η οποία αποτελεί περιοχή προστασίας του Δικτύου NATURA 2000. 

Με βάση τα οριζόμενα στην αρ. 23069/31-5-2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 639/Δ΄/14-6-2005) «Χαρακτηρισμός της χερσαίας 

περιοχής των ορεινών όγκων της Β. Πίνδου ως Εθνικού Πάρκου, κλπ.», επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία 

μικρών υδροηλεκτρικών έργων έως 5 MW στην υπό μελέτη περιοχή μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 14 ‘’Περιοχές αποκλεισμού‘’ της ΚΥΑ 49828 (ΦΕΚ 2464/Β/03.12.2008), η χωροθέτηση 

ΜΥΗΕ αποκλείεται εντός των ακολούθως περιοχών:  

α. Των κηρυγμένων διατηρητέων μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και των άλλων μνημείων 
μείζονος σημασίας της παρ. 5 ββ) του άρθρου 50 του ν. 3028/2002, καθώς και των οριοθετημένων 

αρχαιολογικών ζωνών προστασίας Α που έχουν καθορισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 1892/1991 

ή καθορίζονται κατά τις διατάξεις του ν. 3028/2002.  

β. Των περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης που καθορίζονται κατά τις διατάξεις 

των άρθρων 19 παρ. 1 και 2 και 21 του ν. 1650/1986.  

γ. Των Υγροτόπων διεθνούς σημασίας (Υγρότοποι Ραμσάρ).  

δ. Των πυρήνων των Εθνικών Δρυμών, των κηρυγμένων μνημείων της φύσης και των αισθητικών δασών που δεν 

περιλαμβάνονται στις περιοχές της προηγούμενης περιπτώσεως 1.β΄. 

ε. Των οικοτόπων προτεραιότητας περιοχών της Επικράτειας που έχουν ενταχθεί ως τόποι κοινοτικής σημασίας 

στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2006/613/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ L 259 της 

21.9.2006, σ.1).  

στ. Των παραδοσιακών οικισμών και των ιστορικών κέντρων ή τμημάτων πόλεων.  

ζ. Των τμημάτων των λατομικών περιοχών και μεταλλευτικών και εξορυκτικών ζωνών που λειτουργούν 

επιφανειακά.  

η. Άλλων περιοχών ή ζωνών που υπάγονται σήμερα σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης, βάσει του οποίου δεν 

επιτρέπεται η χωροθέτηση Μ.ΥΗ.Ε. και για όσο χρόνο ισχύουν. 

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα χαρτογράφησης των οικοτόπων  στην περιοχή εγκατάστασης του έργου, τα οποία 

προέρχονται από τα τελικά διανυσματικά αρχεία των ορίων των τύπων οικοτόπων εντός των περιοχών Natura 

2000, που δημοσιοποιήθηκαν από το Υ.Π.ΕΝ το 2018, ο αγωγός προσαγωγής , για συνολικό μήκος περίπου 2120 

μ. καθώς και οι παρεμβάσεις για τον προτεινόμενο δασόδρομο, βρίσκονται εντός του οικοτόπου 9530* (Υπο-) 

Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα, ο οποίος αποτελεί οικότοπο προτεραιότητας της 

Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ο οικότοπος προτεραιότητας 9530* άλλωστε, διακρίνεται και στις 

επισυναπτόμενες φωτογραφίες της μελέτης, από όπου φαίνεται ότι ο αγωγός προσαγωγής διασχίζει τελικά τον 

οικότοπο αυτό. Το υπόλοιπο κομμάτι του αγωγού προσαγωγής διέρχεται εντός των οικοτόπων 91Μ0 και του μη 

οικοτόπου προτεραιότητας 4090: Ενδημικά ορεινά μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους. Ο σταθμός 

παραγωγής, εγκαθίσταται εντός του οικοτόπου 91Μ0 Παννωνικά – βαλκανικά δάση τούρκικης δρυός – κοινής 

δρυός, ο οποίος δεν αποτελεί οικότοπο προτεραιότητας της ευρωπαϊκής κοινοτικής οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Πέραν 

των ανωτέρω, το ρέμα Κουκουμανέρι, αποτελεί άριστο ενδιαίτημα για πολύ σημαντικά, τόσο σε εθνικό όσο και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, για είδη πανίδας όπως το αγριόγιδο, η βίδρα, είδη ιχθυοπανίδας κλπ. Από άποψης της 
ορνιθοπανίδας το έργο, χωροθετείται εκτός των κρίσιμων ενδιαιτημάτων των παραπάνω ειδών. 

 

2. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αριθ. πρωτ. 751/16-7-2019 γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης 

του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου (Α.Δ.Α: Ω8ΨΙ46Μ9Θ3-46Ε), ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία και 

δειγματοληψία ιχθυοπανίδας στα ανάντη της θέσης εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής, προέκυψε η 

σύλληψη δύο ατόμων του σχεδόν απειλούμενου (IUCN, 2019) ενδημικού ποταμοκέφαλου του Αώου (Squalius sp. 

nov. Aoos), εξήντα ατόμων της Μπριάνας της Πρέσπας (Barbus prespensis) και οκτώ ατόμων από το είδος 

Τσιρωνάκι (Alburnoides bipunctatus). 

Στο ρέμα Κουκουμανέρι, όπου αναπαράγεται η ενδημική Ιονική πέστροφα (Salmo farioides), σύμφωνα με τα 
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αποτελέσματα της επιστημονικής παρακολούθησης ιχθυοπανίδας (2013-2015), η κατάσταση διατήρησής της 

χαρακτηρίστηκε ως «μη ευνοϊκή-ανεπαρκής» λόγω διαφόρων πιέσεων και απειλών-μεταξύ των οποίων είναι και 

τα φράγματα που περιορίζουν την μετανάστευση και η τροποποίηση του υδρογραφικού δικτύου λόγω έργων. 

Ομοίως, σύμφωνα με το πρόγραμμα της επιστημονικής παρακολούθησης της ιχθυοπανίδας ως «μη ευνοϊκή-

ανεπαρκής» στην προστατευόμενη περιοχή της GR2130002, χαρακτηρίστηκε και η κατάσταση διατήρησής της 

Μπριάνας των Πρεσπών (Barbus prespensis), λόγω διαφόρων πιέσεων όπως η αλλαγή στην επιφανειακή ροή των 

υδάτων και η μείωση και η καταστροφή των ενδιαιτημάτων τους. Ειδικός στόχος για την προστασία της 

Μπριάνας της Πρέσπας,αποτελεί η διατήρηση των ενδιαιτημάτων της αναπαραγωγής του είδους για την 

συγκεκριμένη περιοχή GR2130002, τα οποία επηρεάζονται από την ανθρώπινη όχληση και δραστηριότητα. 

 

3. Στην ευρύτερη περιοχή του έργου, διαβιούν και άλλα σημαντικά είδη, όπως το ζαρκάδι, η αρκούδα, ο 

λύκος, το αγριόγιδο και ορισμένα σημαντικά είδη αμφιβίων, όπως η κιτρινομπομπίνα. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της 

επιστημονικής παρακολούθησης του αγριόγιδου (Rupicapra balcanica) που πραγματοποιήθηκε κατά τα  έτη 2013-

2015, το έργο εμπίπτει εντός της εξάπλωσης αυτού 

 

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του 

παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ. 86842/21-06-2019 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 19-07-2019 εισήγηση του Τμήματος 

Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, γ) το με αριθμ. 61/2019 
Πρακτικό ΠΕΧΩΠ ΠΕ Ιωαννίνων με αρνητική σχετική γνωμοδότηση, ε) το με αρ.πρωτ. 751/16-07-2019 (ΑΔΑ: 

Ω8ΨΙ46Μ9Θ3-46Ε) έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου με σχετική αρνητική 

γνωμοδότηση, 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 5/132/28-08-2019) 

Γνωμοδοτεί αρνητικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του 

θέματος,όπως διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 86842/21-06-2019 έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 

Δυτικής Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασμού. 

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) Φάκελος της ΜΠΕ 

2) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

√ 
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Δ10 
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: 06-09-2019 

Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 135316 / 2925 

Ημερομηνία: 19-07-2019 

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 Κλειώ Συρμακέση 

 

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 27o 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. για το έργο/δραστηριότητα (υποκατηγορίας Α2, 

ομάδα 10η & 2η ,α/α 8 & 1 αντίστοιχα): « Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός , ισχύος 4,8 MWM, στον ποταμό 

Καλαμά, θέση «Λίθινο», Δ.Ε. Ζίτσας, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, Α.Δ.Η.Δ.Μ.». 

Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «GREEN POWER 

MIKE». 

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 Μ.Π.Ε. για το έργο/δραστηριότητα (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 

10η & 2η ,α/α 8 & 1 αντίστοιχα): «Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός, ισχύος 4,8 MWM, στον ποταμό Καλαμά, θέση 

«Λίθινο», Δ.Ε. Ζίτσας, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, Α.Δ.Η.Δ.Μ.». Φορέας 

πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «GREEN POWER MIKE». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  λειτουργίας της μονάδας του   θέματος   είναι η εταιρεία «GREEN POWER MIKE». 

 Ο Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 4,8 MW πρόκειται να εγκατασταθεί στον Νομό Ιωαννίνων, στον 

Δήμο Ζίτσας επί του ποταμού Καλαμά (Θύαμις), στη θέση «Λίθινο» πλησίον του οικισμού Λίθινο.  Συνοπτικά το 

έργο συνίσταται σε μια εγκατάσταση εκμετάλλευσης της διαθέσιμης παροχής (run-of-river), χωρίς εγκαταστάσεις 

αποταμίευσης του νερού, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εκμετάλλευση της πτώσης των 24 
μέτρων που δημιουργείται τοπικά. Ο ΜΥΗΣ θα εκμεταλλεύεται μήκος κοίτης του ρέματος 1.000 m περίπου.  

Θα αποτελείται από διάταξη υδροληψίας «πλαϊνού τύπου» τοποθετημένη σε υψόμετρο 220 m, από δύο 

αγωγούς προσαγωγής του νερού διαμέτρου Φ 2400 έκαστος και συνολικής διαμέτρου Φ 4800, συνολικού μήκους 

944 m, οι οποίοι θα οδεύουν προς το μηχανοστάσιο του σταθμού παραγωγής στο υψόμετρο 196 m και κτίριο στο 

οποίο θα στεγάζεται ο Η/Μ εξοπλισμός του έργου. Το νερό μετά την πρόσκρουση του στα πτερύγια του στροβίλου 

θα επιστρέφει στο σύνολο του στο ρέμα χωρίς να ρυπανθεί. 

 Ο πλησιέστερος προς το έργο οικισμός είναι του Λίθινου ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 300 

μέτρων ανατολικά της προτεινόμενης θέσης της Υδροληψίας.  

Για τη πρόσβαση στην υδροληψία, στο Σταθμό παραγωγής αλλά και για την όδευση των αγωγών προσαγωγής 

θα χρησιμοποιηθεί υφιστάμενη δασική οδοποιία η οποία διατρέχει όλα τα προαναφερόμενα σημεία του 
σταθμού. Προβλέπεται όμως η βελτίωση και η περαιτέρω διάνοιξη και βελτίωση του καταστρώματος για να 

εξυπηρετεί και τους σκοπούς της κατασκευής και λειτουργίας του υπό μελέτη ΜΥΗΕ Λίθινο, καθώς επίσης 

διάνοιξη νέας οδοποιίας περίπου 200m για τη τελική πρόσβαση στου γήπεδο του σταθμού. 

 Δίοδος τύπου σκάλας ψαριών προβλέπεται να κατασκευαστεί στο δεξιό αντέρεισμα της υδροληψίας. 

Πρόκειται για επάλληλες μικρές δεξαμενές που επικοινωνούν με ανοίγματα στο κάτω μέρος των διαχωριστικών 

τοιχίων. Μέσω της διόδου ιχθύων θα γίνεται και η αποδέσμευση της απαιτούμενης οικολογικής παροχής του 1,11 

m3/s για τη διατήρηση του οικοσυστήματος. 

Για την πρόσβαση προς το γήπεδο του σταθμού απαιτείται διάνοιξη μήκους νέας οδού το οποίο ανέρχεται σε 

42 μέτρα και βελτίωση του καταστρώματος της υφιστάμενης οδού σε μήκος 950m. Η διάνοιξη του νέου τμήματος, 

θα ακολουθήσει την κλίση του εδάφους που είναι ηπιότερη, ώστε να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι εκσκαφές 
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αφού η διακίνηση των οχημάτων εντός του γηπέδου του σταθμού θα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη και αργή. Το 

σύνολο του οδικού δικτύου θα έχει πλάτος 5 μέτρα και μέγιστη κλίση 12%, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές 

των μεγάλων διαστάσεων και βάρους μηχανημάτων μεταφοράς υλικών και εξοπλισμού. Στο πλάι των οδών θα 

διανοιχτεί τάφρος τριγωνικής διατομής για την απορροή των ομβρίων.  

Η κλίση του καταστρώματος θα είναι προς το έκχωμα (το όρυγμα του δρόμου) και της τάξεως 1 - 2 % (με 

μέγιστη επίκλιση 2,00% - 2,50% προς την τάφρο). 

Το σύνολο του έργου βρίσκεται εκτός ορίων προστατευόμενης περιοχής του Οικολογικού Δικτύου Natura 

2000 και σε απόσταση 0,4 km από τον πλησιέστερο προς αυτό οικισμό του Λίθινου, αλλά εντός ορίων του Φορέα 

Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας. 

Το έργο θα συνδεθεί με το δίκτυο Μ.Τ. μέσω του Μ/Σ ανύψωσης που βρίσκεται στο κτίριο του σταθμού. Η 
γραμμή για τη σύνδεση στο δίκτυο Μ.Τ. (20 KV) θα είναι εναέρια, συνολικού μήκους 12,9 km και η όδευσή της θα 

γίνει έως τον υποσταθμό 33/150kV στη θέση Καναβοτόπια.      

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 7.200.000 €. 

Όσον αφορά τα υγρά απόβλητα, οι κυριότερες πηγές τους κατά τη φάση κατασκευής του ΜΥΗΕ, μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε: α) αστικά λύματα, β) επιφανειακές απορροές και γ) ειδικά απόβλητα:  

 α) Αστικά λύματα: Κατά τη φάση κατασκευής, θα παράγονται αστικά λύματα ανθρωπογενούς προέλευσης, 

τα οποία θα οφείλονται στο προσωπικό που θα είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά, εγκατάσταση και διαμόρφωση 

του χώρου της υδροληψίας και της εγκατάστασης του υδροστροβίλου και της γεννήτριας. Στη χειρότερη 

περίπτωση, το προσωπικό αυτό θα ανέρχεται σε περίπου 20 άτομα (ατ.) και η ποσότητα των παραγομένων 

αστικών λυμάτων ανά ημέρα (d) αναμένεται να ανέρχεται σε: 20 ατ. x 50 l/ατ. = 1000 l/d = 1,0 m3. Λαμβάνοντας 
στοιχεία από τη διεθνή και Ελληνική βιβλιογραφία για την ημερήσια παραγωγή ρυπαντικού φορτίου ανά κάτοικο, 

η αναμενόμενη επιπλέον ρυπαντική επιβάρυνση λόγω φάσης κατασκευής αναμένεται να είναι η ακόλουθη:  

• BOD5 = 20 ατ. x 65 g/ατ. · d Χ 0,5 d = 650,0 g/d = 0,65 kg/d  

• TSS = 20 ατ. x 90 g/ατ. · d X 0,5 d = 900 g/d = 0,90 kg/d  

• TN = 20 ατ. x 12,5 g/ατ. · d X 0,5 d = 125 g/d = 1,25 kg/d  

• TP = 20 ατ. x 3 g/ατ. · d X 0,5 d = 30,0 g/d = 0,030 kg/d  

Επειδή η διάρκεια υλοποίησης του ΜΥΗΕ είναι μικρή, η περιβαλλοντική επιβάρυνση από τα αστικά λύματα 

στη φάση αυτή θεωρείται αμελητέα. 

β) Επιφανειακές απορροές: Η μικρής έκτασης εκσκαφές και η χρήση και διακίνηση διαφόρων αδρανών 

υλικών (σχετικά μικρών ποσοτήτων) θα αυξήσουν οριακά το στερεό φορτίο των επιφανειακών απορροών, λόγω 

της μεταφοράς μικρού μέρους αυτών μέσω των υδατοπτώσεων. Οι επιπτώσεις από τις επιφανειακές απορροές 

λόγω αυτών των ρύπων αναμένεται να είναι μικρές. Πρέπει να τηρηθούν όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας και η 

απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφή να γίνει σε κατάλληλες θέσεις (σε ικανή απόσταση από τα όρια 

οικισμών κ.α.), μετά από έγκριση των αρμόδιων Αρχών. 

γ) Ειδικά υγρά απόβλητα: Πρόκειται για πετρελαϊκά κατάλοιπα και λιπαντικά από τα μηχανικά μέσα του 
εργοταξίου. Αυτού του είδους η ρύπανση προέρχεται συνήθως από ανεξέλεγκτες διαρροές των κινητήρων και των 

συστημάτων μετάδοσης, ή από τροφοδοσία/λίπανση εφ' όσον αυτή λαμβάνει χώρα στην περιοχή του Έργου. 

Μπορεί επίσης να προέλθει από τις απορροές ομβρίων υδάτων, μέσω του εργοταξιακού χώρου, στο έδαφος του 

οποίου υπάρχουν συνήθως ποσότητες λαδιών, πετρελαίου κ.α.. Άλλη πηγή τέτοιων ρύπων, αποτελούν επίσης τα 

νερά έκπλυσης κάδων μηχανημάτων ή του εργοταξιακού χώρου. Η ρύπανση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με 

κατάλληλα μέτρα συντήρησης και διαχείρισης της λειτουργίας των μηχανικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν, 

αποφυγής ή ελαχιστοποίησης εισόδου νερών απορροής εντός των εργοταξιακών χώρων, καθώς και διαχείρισης 

των αποβλήτων εργοταξίου (π.χ., μεταχειρισμένων λαδιών). Εφ’ όσον τηρηθούν όλες οι διατάξεις ασφαλείας για 

τη λειτουργία του εργοταξίου, οι πιθανότητες ρύπανσης είναι εξαιρετικά μικρές. 

Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε στην εταιρεία για το υπό μελέτη ΜΥΗΕ έχει 
διάρκεια ισχύος 25 έτη και είναι δυνατόν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό Αδειών 

Παραγωγής, να ανανεωθεί κατά ίσο χρονικό διάστημα. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα προαναφερθέντα, παύση 

λειτουργίας του ΜΥΗΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από 20 έως 45 έτη υπό ορισμένες προϋποθέσεις εφόσον 

δεν προκύψει κάποιος λόγος παύσης της λειτουργίας του. Μετά το πέρας του κύκλου ζωής του Έργου, θα γίνει 

καθαίρεση μόνιμων κατασκευών, απομάκρυνση εξοπλισμού και υλικών από το χώρο της μονάδας, την οποία θα 
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ακολουθήσει η αποκατάσταση του χώρου κατάληψης του Έργου. Σε περίπτωση οριστικής παύσης λειτουργίας του 

Έργου ή τμήματος αυτού, ο Φορέας του Έργου υποχρεούται στην αποξήλωση των εγκαταστάσεων και στην 

οριστική αποκατάσταση του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων Δασικών υπηρεσιών. Όσον 

αφορά την αποκατάσταση του χώρου του Έργου μετά από την παύση λειτουργίας του, αυτή θα πραγματοποιηθεί 

μετά από τη σχετική μελέτη, η οποία θα εγκριθεί από τις αρμόδιες Αρχές πριν από την υλοποίηση των εργασιών 

αποκατάστασης. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1. Για την έναρξη κατασκευής του Έργου να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες.  

2. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης κατά την κατασκευή του έργου, θα πρέπει να περιοριστεί στην 
απολύτως αναγκαία έκταση και οι επεμβάσεις στο τοπίο στις απολύτως απαραίτητες. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί 

στον περιορισμό της αποψίλωσης της παρόχθιας βλάστησης. Η υλοτομία ή η εκρίζωση δασικών θάμνων και 

δέντρων και η διάθεση των προϊόντων της θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας 

και τις υποδείξεις της τοπικής δασικής υπηρεσίας.  

3. Θα αποφεύγεται η εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών κατά την περίοδο των υψηλών βροχοπτώσεων 

με σκοπό την αποφυγή του φαινόμενου της διάβρωσης του εδάφους και της στερεομεταφοράς.  

4. Οι ζώνες κατάληψης που θα πραγματοποιηθούν για τον αγωγό προσαγωγής νερού του έργου, μετά το 

πέρας της κατασκευής του κάθε τμήματος επέμβασης του έργου θα αποκαθίσταται. Η κατασκευή του αγωγού 

προσαγωγής δεν θα συνοδευτεί με εξοολοκλήρου νέα οδοποιία  

5. Οι εργασίες του αγωγού προσαγωγής του νερού θα πρέπει να ολοκληρώνονται τμηματικά, με σκοπό τον 
περιορισμό της όχλησης.  

6. Οι εκσκαφικές εργασίες θα πρέπει να γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή του διασκορπισμού 

των υλικών στην γύρω περιοχή και ιδιαίτερα σε ρέματα ή σε μισγάγγειες που τυχόν θα είχαν σαν αποτέλεσμα την 

μείωση της ενεργού διατομής αυτών. Ιδιαίτερα, κατά την κατασκευή της υδροληψίας θα ληφθεί μέριμνα για την 

αποφυγή φαινομένων αποφεύγονται που αυξάνουν την θολερότητα του νερού.  

7. Οι εκσκαφές για το σύνολο του έργου (κύριο έργο και συνοδό) θα περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες. 

Ειδικότερα, να γίνει έγκαιρη οριοθέτηση της ζώνης κατάληψης, ώστε οι εκσκαφές θεμελίων, τεχνικών έργων που 

θα πραγματοποιηθούν να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και να αποφευχθούν οι άσκοπες διανοίξεις, 

εκχερσώσεις και αποψιλώσεις.  

8. Κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του έργου να μην παρακωλύεται η ομαλή επικοινωνία 
μεταξύ των κατοικημένων περιοχών. Να αποκατασταθούν αμέσως τυχόν φθορές που θα προκληθούν στο 

υφιστάμενο οδικό δίκτυο της περιοχής. 

9. Σε κατοικημένες περιοχές η διέλευση των φορτηγών θα γίνεται εκτός των ωρών κοινής ησυχίας και σε κάθε 

περίπτωση εφόσον μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα κλπ.), οι καρότσες των φορτηγών θα είναι 

σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα.  

10. Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου αδρανή υλικά μπορούν να εξασφαλιστούν είτε από τις 

εκσκαφές που θα γίνουν επιτόπου για τις ανάγκες του έργου, είτε από υφιστάμενα νομίμως λειτουργούντα 

λατομεία της περιοχής.  

11. Δεν θα γίνει καμία εναπόθεση έστω και προσωρινή υλικών σε ζώνες χειμάρρων πέραν της ζώνης 

κατάληψης του έργου.  

12. Μετά την καθοδήγηση των αρμοδίων Υπηρεσιών και των τοπικών παραγόντων, για τα πλεονάζοντα 

προϊόντα εκσκαφής από την κατασκευή του έργου θα αναζητηθούν θέσεις όπως: α) σε χώρους διάθεσης αδρανών 

αν υφίσταται στην ευρύτερη περιοχή, β) για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής, γ) για την 

ικανοποίηση των αναγκών σε δάνεια άλλων εγκεκριμένων έργων ή για την αποκατάσταση δανειοθαλάμων αυτών 

και τα οποία έχουν εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και σύμφωνα με τους όρους αυτούς, δ) για την 

αποκατάσταση ανεξέλεγκτων χώρων απόθεσης απορριμμάτων, ε) σε άλλο νόμιμο χώρο διάθεσης, και στ) στο 

γήπεδο εγκατάστασης του κτιρίου του υδροηλεκτρικού σταθμού.  

13. Μετά το πέρας της κατασκευής του έργου, θα απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές 

εγκαταστάσεις και ο χώρος να επανέλθει στην πρότερα κατάσταση.  

14. Κατά την κατασκευή και την λειτουργία του έργου πρέπει θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας 
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για την περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές.  

15. Για το προσωπικό του εργοταξίου και για τις διάφορες χρήσεις του (πλύση, WC κλπ) να τοποθετηθούν 

χημικές τουαλέτες, έτσι ώστε να αποφευχθεί και η μικρή επιβάρυνση από τα αστικά λύματα κατά τη φάση 

κατασκευής του Έργου.  

16. Να υπάρχουν απορροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος), μέσω των οποίων θα επιδιώκεται η 

προσρόφηση και κατά συνέπεια συγκράτηση των ενδεχομένως διαρρεόντων καυσίμων και λιπαντικών, σε 

επαρκείς ποσότητες. Μετά τη χρήση τους τα απορροφητικά αυτά υλικά θα πρέπει να συλλέγονται προσεκτικά και 

να διατίθενται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

17. Να γίνεται έλεγχος κατά τακτά χρονικά διαστήματα των αποθηκευμένων απορροφητικών υλικών, μήπως 

έχουν από κάποιο αστάθμητο παράγοντα προσροφήσει αυξημένα ποσά υγρασίας (π.χ. από διαρροή νερού), 
οπότε και θα έχουν μειωμένη έως και μηδαμινή αποτελεσματικότητα σε περίπτωση χρήσης τους. Στην περίπτωση 

αυτή θα πρέπει να αντικαθίστανται το ταχύτερο δυνατό. 

18. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του Έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το 

πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί του θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο (γ) της 

παρούσας. Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να 

τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησης του προσωρινά ηχοπετάσματα.  

19. Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς αδρανών υλικών να φέρουν ειδικό κάλυμμα σύμφωνα με τις 

υφιστάμενες διατάξεις.  

20. Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη σήμανση των χώρων εργασίας και ο αποκλεισμός τους με 

κατάλληλα μέσα.  

21. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λιπαντικά έλαια, κλπ. θα 

συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους να γίνεται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες υγειονομικές   

διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στην περιοχή του έργου, καθώς 

και η αποθήκευση απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους.  

22. Τα προς χρήση αλλά και τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά έλαια θα φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία σε 

στεγασμένο χώρο. Για οποιαδήποτε διάταξη, η οποία δύναται να παρουσιάσει διαρροή, θα προβλέπεται 

κατάλληλη στεγανή δεξαμενή που να συγκεντρώνει τις τυχόν διαρρέουσες ποσότητες.  

23. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει χρήση επικίνδυνων ουσιών (PCBs κλπ.).  

24. Μετά την υδροηλεκτρική αξιοποίηση το σύνολο της ποσότητας νερού που χρησιμοποιήθηκε για την 
ηλεκτροπαραγωγή να αποδίδεται στο ρέμα του Ελληνικού χωρίς αλλοίωση της ποιότητας του. Η απόδοση του 

νερού μετά το κτίριο του υδροηλεκτρικού σταθμού να γίνεται ομαλά και η ταχύτητα ροής του να διατηρείται σε 

επίπεδο που δεν επηρεάζει την κοίτη του ρέματος (αποφυγή διάβρωσης, έντονης θολερότητας κλπ.).  

25. Η κατασκευή της υδροληψίας θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζονται τα γύρω πρανή από 

καταπτώσεις και άλλα γεωτεχνικά προβλήματα.  

26. Η κατασκευή του κτιρίου του υδροηλεκτρικού σταθμού θα περιοριστεί στην απαραίτητη για το σκοπό 

έκταση. Για τη θέση του σταθμού παραγωγής θα ληφθούν όλα τα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε τυχόν 

γεωτεχνικά προβλήματα (κατολισθήσεις, αστάθεια πρανών, κλπ)  

27. Θα αποφευχθεί ο φωτισμός της κοίτης του ρέματος στη θέση υδροληψίας, ενώ στη θέση του σταθμού 

παραγωγής θα περιορισθεί στον απολύτως αναγκαίο.  

28. Σχετικά με τον θόρυβο ο κύριος του έργου θα συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις της 

Κοινοτικής Νομοθεσίας, Θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ηχομόνωσης, ώστε η στάθμη θορύβου που οφείλεται 

στην λειτουργία του σταθμού, να μην υπερβαίνει τα 65 dB(A) μετρούμενη στο όριο του γηπέδου, όπου βρίσκεται 

ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2, παράγραφος 5 του Π.Δ. 1180/81.  

 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1. Μετά από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης επιβάλλεται η απρόσκοπτη πρόσβαση στην περιοχή του 

Έργου για τη συνέχιση της πρότερης χρήση του. Ωστόσο, θα πρέπει να εμποδίζεται η προσέγγιση από μη ειδικούς 

σε σημεία της εγκατάστασης που πιθανόν εγκυμονούν κινδύνους.  

2. Για τη διατήρηση της λειτουργίας του οικοσυστήματος θα εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση μεταξύ του 
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συστήματος υδροληψίας και του ΥΗΣ, η οικολογική παροχή όπως υπολογίστηκε στην υδρολογική μελέτη. Θα 

πρέπει επίσης να γίνεται αυστηρή τήρηση και παρακολούθηση της οικολογικής παροχής του ΜΥΗΕ.  

3. Θα εξασφαλίζεται η ομαλή επαναφορά του συνόλου των εκτρεπόμενων ποσοτήτων νερού, μετά την 

ενεργειακή αξιοποίηση.  

4. Σε κάθε περίπτωση, η συλλογή και μεταφορά των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται από 

νομίμως αδειοδοτούμενες εταιρείες που διαθέτουν άδειες συλλογής και μεταφοράς και είναι εγγεγραμμένες 

σύμφωνα με το άρθρο 13 § 3 της ΚΥΑ 50910/2727/03 και την Εγκύκλιο 110441/3231/2004 σε Μητρώο που 

τηρείται στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος.  

5. Η έκταση των έργων θα πρέπει να διαθέτει όλα τα μέσα αντιμετώπισης από κάθε κίνδυνο πυρκαγιάς, κατά 

τη φάση λειτουργίας του έργου, λαμβάνοντας όλα τα  

απαιτούμενα προληπτικά και κατασταλτικά αντιπυρικά μέτρα τα οποία θα υποδειχθούν εκ μέρους της 

οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενες 

δασικές περιοχές.  

6. Θα υπάρχει μέριμνα έτσι ώστε η περιοχή εγκατάστασης θα καθαρίζεται από κουφάρια ζώων για την 

αποφυγή προσέλκυσης ειδών ορνιθοπανίδας όπως π.χ. τα αρπακτικά.  

7. Μετά το πέρας του έργου θα απομακρυνθεί κάθε μηχάνημα και εργοταξιακή εγκατάσταση και θα 

ακολουθήσει πλήρης αποκατάσταση των χώρων και αρμονική ένταξη τους στο περιβάλλον.  

8. Η σύνδεση του ΜΥΗΣ με την γραμμή ΥΤ της ΔΕΗ να γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΕΗ και να 

ακολουθήσει κατά το δυνατό υφιστάμενους δρόμους προσπέλασης και εκτάσεις με αραιή βλάστηση.  

 

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του 

παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ. 85847/24-06-2019 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 19-07-2019 εισήγηση του Τμήματος 

Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, γ) το με αριθμ. 58/2019 

Πρακτικό ΠΕΧΩΠ ΠΕ Ιωαννίνων με θετική υπό όρους σχετική γνωμοδότηση, δ) τη με αριθμ. 271/2019 (ΑΔΑ: 

7ΝΒΑΩΡΓ-2ΛΨ) αρνητική κατά πλειοψηφίααπόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ζίτσας, ε) την τοποθέτηση του κ. Πλιάκου, 

Δημάρχου Ζίτσαςκαι 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 5/133/28-08-2019) 

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

διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 85847/24-06-2019  έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, με 

τους όρους που θέτει η υπηρεσία και επιπλέον με τον όρο να συζητήσει ο επενδυτής με την τοπική αρχή. 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Μπασιούκας, μέλος της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

� ΛΕΥΚΟ ψήφισε ο κ. Ζάψας, μέλος της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» 
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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.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
 

1) Φάκελος της ΜΠΕ 

2) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 
 

 

  

 

√ 

 

 

 

√ 
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Δ10 
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: 06-09-2019 

Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 135326 / 2926 

Ημερομηνία: 22-07-2019 

Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόμενου): 107524/2214 

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: κου Πέτρου Χήρα 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. 

Τμήμα Περιβάλλοντος& Υδροοικονομίας ΠΕ Πρέβεζας 
Περδικάρη 8, Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα 

Υπόψη κ. Παπαδημητρίου Σπυρ. 

κ. Μπάκας Παντελεήμων 

τηλ.: 2682362143, 

fax.: 2682362142 

Ε-mail: s.papadimitriou@php.gov.gr 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέμα 28o 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. για το  έργο/ δραστηριότητα  (Υποκατηγορίας Α2): 

«Δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 60 στρ., 

αποτελούμενη από τρία πάρκα εκτροφής, έκτασης 20 στρ. έκαστο, συνολικής δυναμικότητας 570 τόνων/ έτος, 

στη θέση «Νήσος Γάϊδαρος», Δήμου Πρέβεζας, Π. Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα προέλθει από 

τη μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας από τη θέση «Αγία Τριάδα», Δήμου Πρέβεζας, θαλάσσιας έκτασης 

20 στρ. και δυναμικότητας 230 τόνων/ έτος, πλησίον υφιστάμενης μονάδας του ιδίου φορέα, σε θαλάσσια 

έκταση 40 στρ., δυναμικότητας 340 τόνων ». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της 

δραστηριότητας είναι η εταιρεία «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.». 

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 & Υδροοικονομίας ΠΕ Πρέβεζας 

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 Μ.Π.Ε. για το  έργο/ δραστηριότητα  (Υποκατηγορίας Α2): 

«Δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 60 στρ., 

αποτελούμενη από τρία πάρκα εκτροφής, έκτασης 20 στρ. έκαστο, συνολικής δυναμικότητας 570 τόνων/ έτος, στη 

θέση «Νήσος Γάϊδαρος», Δήμου Πρέβεζας, Π. Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα προέλθει από τη 

μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας από τη θέση «Αγία Τριάδα», Δήμου Πρέβεζας, θαλάσσιας έκτασης 20 στρ. 

και δυναμικότητας 230 τόνων/ έτος, πλησίον υφιστάμενης μονάδας του ιδίου φορέα, σε θαλάσσια έκταση 40 

στρ., δυναμικότητας 340 τόνων ». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας 

είναι η εταιρεία «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Με την υποβληθείσα μελέτη εξετάζεται η δημιουργία και λειτουργία ενιαίας πλωτής μονάδας εκτροφής 
θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, σε τρία πάρκα εκτροφής με πλωτούς ιχθυοκλωβούς, συνολικής δυναμικότητας 

παραγωγής 570 τόνων ετησίως, η οποία θα προκύψει με μετεγκατάσταση λειτουργούσας ίδιας μονάδας και 

συνένωσή της με ετέρα υφιστάμενη, σε θαλάσσια έκταση 60 στρεμμάτων, χωροθετημένη βόρεια της νήσου 

Γάιδαρος του Αμβρακικού κόλπου και σε περιοχή διοικητικής αρμοδιότητας του Δήμου Πρέβεζας, με φορέα 

εκμετάλλευσης την εταιρεία "Ανδρομέδα Α.Ε.". Τα τρία πάρκα εκτροφής βρίσκονται εντός του με κωδ. αρ. 

GR2110001 Τόπου Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ/SCI) "Αμβρακικός κόλπος, δέλτα Λούρου και Αράχθου" του δικτύου 

Natura 2000, στα δυτικά του Αμβρακικού κόλπου. 

Σύμφωνα με την αρ. 1958/13-01-'12 υπουργική απόφαση, όπως κωδικοποιήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, 

η δραστηριότητα υπάγεται στην 8η ομάδα "Υδατοκαλλιέργειες" και στον α/α 2 "Εκτροφή θαλάσσιων ιχθύων", ενώ 

κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2 καθώς θα εγκατασταθεί εκτός καθορισμένης περιοχής οργανωμένης 
ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) ενώ και η δυναμικότητα της μονάδας θα υπερβαίνει τους 500 τόνους 

ετησίως. 

Το έργο μετεγκατάστασης, συνένωσης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων υποδομών θα υλοποιηθεί στον 

ίδιο οικότοπο όπου βρίσκεται η αδειοδοτημένη μονάδα και στον οποίο δεν έχει επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις ή 

αλλαγές σε ζωτικές οικολογικές λειτουργίες. Το προστατευόμενο είδος της ποσειδωνίας έχει διαπιστωθεί ότι δεν 

υπάρχει στην εξεταζόμενη περιοχή ενώ από την επέμβαση δεν θα οχληθούν σημαντικά θαλάσσια είδη, ούτε θα 

επηρεαστούν οι γειτνιάζοντες προστατευόμενοι θαλάσσιοι οικότοποι. 
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Από τα στοιχεία της μελέτης, οι προτεινόμενες θέσεις των τριών πλωτών πάρκων έχουν βάθος μεγαλύτερο 

των 20 μέτρων και με καλύτερη ανανέωση των υδάτων, λόγω των ισχυρότερων θαλάσσιων ρευμάτων της 

περιοχής, με αποτέλεσμα την αποδοτικότερη διασπορά και διάλυση των επιβαρύνσεων από τις διαδικασίες 

εκτροφής. 

Από τις παραδοχές των υποβληθέντων ειδικής οικολογικής αξιολόγησης και μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, τις προβλεπόμενες μεθόδους διαχείρισης και εκτροφής, καθώς και τη μορφολογία και τις 

επικρατούσες συνθήκες στην εξεταζόμενη θαλάσσια έκταση, δεν προκύπτει σημαντική επίπτωση, υποβάθμιση ή 

ρύπανση από τα παραγόμενα απόβλητα και το δημιουργούμενο ίζημα ιχθυοκαλλιέργειας. 

Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν υποδομές ή δραστηριότητες που παρεμποδίζονται από τη 

λειτουργία των πάρκων εκτροφής (ενάλιες αρχαιότητες, δίαυλοι ναυσιπλοΐας, καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας, 
πεδία βολής κλπ). Όμως, απαιτείται η τήρηση μέτρων για την αποφυγή προσέλκυσης πτηνών που ενδεχομένως να 

δημιουργήσουν προβλήματα ασφαλείας και λειτουργίας στον αερολιμένα Ακτίου. 

Βάση των παραπάνω έχουμε την άποψη ότι δεν αναμένονται σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον από τη λειτουργία των τριών πλωτών πάρκων εκτροφής ενώ δεν έχουμε αντίρρηση για τα 

προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης και προστασίας. Τέλος, θεωρούμε ότι η δραστηριότητα δεν θα θέσει σε κίνδυνο 

την ακεραιότητα του με κωδ. αρ. GR2110001 ΤΚΣ του δικτύου Natura 2000. 

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 σχετικά με τη δημιουργία και λειτουργία ενιαίας μονάδας 
εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε τρία πάρκα, συνολικής δυναμικότητας 570 τόνων ετησίως, βόρεια 

της νήσου Γάιδαρος του Αμβρακικού κόλπου, η οποία θα προέλθει από μετεγκατάσταση λειτουργούσας ίδιας 

μονάδας και συνένωσή της με ετέρα υφιστάμενη, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία "Ανδρομέδα 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) το με αριθ. Πρωτ. 86857/21-06-2019. έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με 

το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, β) τη με αριθμ.πρωτ. 107524/2214/22-7-2019 εισήγηση 

του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Πρέβεζας της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 
Περιφέρειας Ηπείρου γ) την παρατήρηση του κ. Μπασιούκα, μέλους της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», ότι 

πρέπει να γίνει μελέτη φέρουσας ικανότητας για αυτές τις περιοχές, δ) την παρατήρηση του κ. Ζάψα, μέλους της 

παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», ότι δεν διαφωνεί με την επένδυση, αλλά ο Αμβρακικός κόλπος πρέπει να 

απελευθερωθεί από ιχθυομονάδες και μονάδες καυσίμωνκαι 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 5/134/28-08-2019) 

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

διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 86857/21-06-2019 έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. 

� ΛΕΥΚΟ ψήφισε ο κ. Μπασιούκας, μέλος της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ τα μέλη της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» 
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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 ΣΤΟΣΗΜΕΙΟ 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) Φάκελος της ΜΠΕ 

2) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης 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.    

 

  

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 
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Δ10 
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: 06-09-2019 

Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 135336 / 2927 

Ημερομηνία:   

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 Δ. Σπύρου 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. 

Τμήμα Περιβάλλοντος& Υδροοικονομίας ΠΕ Θεσπρωτίας 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέμα 29o 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της ΜΠΕ του έργου: (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η, α/α 2): «Μετατόπιση, 

επέκταση και εκσυγχρονισμός πλωτών εγκαταστάσεων, υφιστάμενης μονάδας εκτροφής θαλάσσιων 

μεσογειακών ιχθύων, δυναμικότητας 214 τόνων ετησίως, από θαλάσσια έκταση 18 στρεμμάτων σε 

παρακείμενη έκταση 20 στρεμμάτων, στον Όρμο Βάλτου, Δήμου Ηγουμενίτσας, ΠΕ Θεσπρωτίας, καθώς και των 

συνοδών εγκαταστάσεων της μονάδας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της 

δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Α.Ε.». 

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 & Υδροοικονομίας ΠΕ Θεσπρωτίας 

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 της ΜΠΕ του έργου: (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η, α/α 2): « Μετατόπιση, 

επέκταση και εκσυγχρονισμός πλωτών εγκαταστάσεων, υφιστάμενης μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών 

ιχθύων , δυναμικότητας 214 τόνων ετησίως, από θαλάσσια έκταση 18 στρεμμάτων σε παρακείμενη έκταση 20 

στρεμμάτων, στον Όρμο Βάλτου, Δήμου Ηγουμενίτσας, ΠΕ Θεσπρωτίας, καθώς και των συνοδών εγκαταστάσεων 

της μονάδας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «Κ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Α.Ε.». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Το έργο που περιγράφεται στην παρούσα μελέτη, αφορά την μετατόπιση και επέκταση έως τα 20 στρέμματα, 

υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων (ΘΜΙ) 18 στρεμμάτων και ετήσιας 

δυναμικότητας 214 τόνων, με παράλληλο εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων χωρίς τροποποίηση-

αύξηση της υφιστάμενης δυναμικότητας.  

Τα παραγόμενα προϊόντα θα είναι αυτά που ορίζονται στην υπ’ αριθμό 9232.1/1/11/ΦΕΚ 136/09.02.2011 

Απόφαση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και συγκεκριμένα ορίζονται τα είδη: 

τσιπούρα, λαβράκι, φαγκρί, μυτάκι, λυθρίνι, σαργός, συναγρίδα, μουρμούρα, μελανούρι, το μαγιάτικο, ο ροφός, ο 

κρανιός, το μυλοκόπι, ο συκιός, η γλώσσα, το καλκάνι κ.λ.π..  

Η ετήσια δυναμικότητα της πλωτής μονάδας εκτροφής θα παραμείνει στους 214 τόνους.  

Οι πλωτές της εγκαταστάσεις θα είναι οι εξής:  

• 26 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαμέτρου Φ 19,1 m. – εξωτερικής διαμέτρου Φ 20,1m. και βάθους 

10m.  

• 14 τετράγωνοι ιχθυοκλωβοί εσωτερικών πλευρών 10x10 m. – και εξωτερικών πλευρών 11x11 m.  

 Η συνολική επιφάνεια που θα καταλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις θα ανέρχεται σε 9.939,84 m2, όπου 

μεταφράζεται σε ποσοστό 49,69 % εντός του αιτούμενου χώρου των 20 στρεμμάτων, η οποία είναι σύμφωνη με 
την υπ’ αριθμό οικ. 121570/1866/12.06.2009 Κοινή Εγκύκλιο των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (νυν Υ.Π.Ε.Ν.) και 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στην οποία ορίζεται ότι η συνολική επιφάνεια των πλωτών εγκαταστάσεων 

της μονάδας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της επιφάνειας της θαλάσσιας έκτασης της μονάδας.  

 Η εγκατάσταση και στήριξη των ιχθυοκλωβών στην επιλεγμένη θέση γίνεται με τη βοήθεια συστοιχίας 

αγκύρων.  

Η αγκυροβόληση των ιχθυοκλωβών θα ακολουθεί την ίδια αρχή με αυτή των πλοίων.  
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Στις πλωτές εγκαταστάσεις δύναται να υπάρχουν και αυτοκινούμενες εξέδρες διαφόρων διαστάσεων. 

Πρέπει να αναφερθεί πως, πλησίον των λιμενικών έργων και της υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης 

στον Όρμο Βάλτου, σε Δασική έκταση τεσσάρων (4) στρεμμάτων, υπάρχουν βοηθητικές εγκαταστάσεις 

υποστήριξης της μονάδας. Η συγκεκριμένη έκταση μισθώθηκε το 2000 για 10 έτη (με δυνατότητα αναμίσθωσης 

για άλλα 10) από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρία ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ Α.Ε., η οποία μετά απορροφήθηκε από την 

εταιρεία ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε. το 2009. Η εταιρία, το 2010, ξεκίνησε τις διαδικασίες αναμίσθωσης, αλλά λόγω 

δικαστικής διαφοράς του Ελληνικού Δημοσίου και ιδιωτών, αναφορικά με την Δασική έκταση, η Διεύθυνση 

Αγροτικών Υποθέσεων αποφάνθηκε πως αδυνατούσε να προβεί στην έκδοση της αιτούμενης διοικητικής πράξης, 

έως ότου γίνει οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της. Η νυν εταιρία, Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε., έως ότου 

εκδοθεί η διοικητική πράξη αυτή και γίνει οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, δε θα 
χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις αυτές. Όταν εκδοθεί η εν λόγω απόφαση, η εταιρία θα προβεί σε κάθε 

απαραίτητη ενέργεια αδειοδότησης, ώστε να μπορέσει να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων.  

Κατά τη φάση λειτουργίας, θα πραγματοποιείται εκτροφή Θ.Μ.Ι., ετήσιας δυναμικότητας 214 τόνων, με 

τουλάχιστον τρεις -3- εισαγωγές γόνου 245.000 ιχθυδίων κάθε φορά (συνολικά 735.000 ετησίως). Αντικείμενο της 

μονάδας αποτελεί η πάχυνση, μέχρι του εμπορεύσιμου μεγέθους θαλασσινών ψαριών, από βάρος 2 gr μέχρι το 

εμπορεύσιμο βάρος των 350 gr περίπου ή και μεγαλύτερου μέσου βάρους, ανάλογα τις παραγγελίες των 

πελατών. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα του τελικού μέσου βάρους, η συνολική βιομάζα παραμένει στο 

πλαίσιο της εγκεκριμένης δυναμικότητας. Ο γόνος βάρους 2gr προέρχεται κυρίως από εγχώριους 

ιχθυογεννητικούς σταθμούς. Συγχρόνως, και με τη χορήγηση τροφής (περίπου 385 tn ιχθυοτροφών ετησίως), 

αναμένεται η πάχυνση αυτού, που εκτιμάται σε 17 – 22 περίπου μήνες εκτροφής. 

Αναφορικά με τον ελλιμενισμό των σκαφών και άλλων πλωτών μέσων για την πρόσβαση στις πλωτές 

εγκαταστάσεις, η εταιρία θα χρησιμοποιεί τα υφιστάμενα έργα τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί με την υπ. αριθ. 

Δ10Β0014301/3080ΕΞ2014/27.10.2014 Απόφαση της Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. 

Τα συγκεκριμένα λιμενικά έργα, προβλήτα (25τ.μ.) και τσιμεντοστρωμένο τμήμα (430 τ.μ.)  η εταιρία αιτείται να 

συμπεριληφθούν ως συνοδά έργα στην Α.Ε.Π.Ο., και σημειώνεται ότι θα προχωρήσει στην τροποποίηση της 

Απόφασης αυτής, ως προς την επωνυμία του φορέα. 

Για τη συσκευασία των ψαριών, η εταιρεία έχει συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό με την ΔΑΓΩΝ Α.Ε., το οποίο 

και επισυνάπτεται με την υποβληθείσα Μελέτη. 

Για την αποθήκευση των τροφών, η εταιρεία έχει προγραμματίσει, με εταιρεία ιχθυοτροφών, την αυθημερόν 

παραλαβή τους, για την ικανοποίηση των καθημερινών αναγκών της μονάδας. 

Για την ασφαλή εκτροφή του ιχθυοπληθυσμού είναι απαραίτητη η αλλαγή και ο καθαρισμός των διχτυών. Η 

εταιρεία θα χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις της ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε., θέση ‘’ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ», Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας, 

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για τον καθαρισμό των διχτύων της. 

Για τη διάθεση των ακατάλληλων ζωικών προϊόντων και υποπροϊόντων καθώς και των νεκρών ψαριών, η 

εταιρεία θα τα συλλέγει καθημερινά με τους Υπαλλήλους της και θα ειδοποιεί αυθημερόν για την περαιτέρω 

συλλογή τους από την εταιρεία FARGECO HELLAS, με την οποία έχει συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό για τη 

συγκεκριμένη εργασία. Επιπλέον, η εταιρεία θα τηρεί όλα τα προβλεπόμενα του Κανονισμού 1069/2009, το Π.Δ. 

211/2006 και τον Κανονισμό 829/2007, ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των ζωικών υποπροϊόντων. 

Για την μετατόπιση, επέκταση και εκσυγχρονισμό της μονάδας στη νέα της θέση, στον «Όρμο Βάλτου» Δ. 

Ηγουμενίτσας, η εταιρεία κατέθεσε αίτηση, μαζί με τεχνοοικονομική έκθεση, στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων 
Ηπείρου, η οποία και διαβίβασε το φάκελο σε όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες. Παράλληλα υπήρξε επικοινωνία 

με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, για τον επαναπροσδιορισμό της θέσης μετατόπισης, προκειμένου να μην 

εμποδίζεται η πρόσβαση στη θέση από πλωτά μέσα, συγκεκριμένα ζήτησε η μέγιστη απόσταση του σημείου του 

πλαισίου του αγκυροβολίου από την ακτή, στην είσοδο του «Όρμος Βάλτου», να είναι 160m.. Ως εκ τούτου, η 

εταιρεία προχώρησε στον επαναπροσδιορισμό της θέσης μετατόπισης και επέκτασης, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί σε απόσταση 115m. από την αδειοδοτημένη θέση των 18στρ., σε θέση προς τα Δυτικά. Με τον 

επαναπροσδιορισμό της θέσης καμία άλλη αλλαγή δεν προέκυψε στο σχεδιασμό της μελλοντικής της θέσης, τόσο 

στο είδος και τον αριθμό των κλωβών όσο και στην ετήσια δυναμικότητα.  

Σκοπός της Μετατόπισης είναι η συμμόρφωση με την Αρ. Πρωτ. 63279/11.05.2017 ανανέωση μίσθωσης της 
έκτασης των 18 στρ., στην οποία αναφέρεται ότι «παρέχεται η στο φορέα το χρονικό όριο των 3 -τριών- ετών, από 

την υπογραφή της, ώστε να ολοκληρωθεί η προσαρμογή της μονάδας (μετεγκατάσταση) στα δεδομένα της ΚΥΑ 
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31722/04.11.2011, αλλιώς η παρούσα θα ανακληθεί αυτοδίκαια». Ακόμα ένας λόγος της μετατόπισης είναι τα 

ρεύματα που επικρατούν στην μελλοντική θέση και το επαρκές βάθος αυτής. 

Σκοπός της επέκτασης είναι η καλύτερη διαχείριση της παραγωγής, λόγω των περισσότερων κλωβών, 

συνεισφέροντας στο οικονομικό όφελος και βιωσιμότητα της επιχείρησης, μέσω της βελτίωσης των συνθηκών 

εκτροφής και κατ’ επέκταση των παραγόμενων προϊόντων. 

Σκοπός του εκσυγχρονισμού είναι η καλύτερη διαχείριση της ετήσιας παραγωγής, η αύξηση της ασφάλειας 

του ζωικού κεφαλαίου αλλά και των εργαζόμενων καθώς και η διευκόλυνση στη λειτουργία της μονάδας 

εκτροφής, με τη χρήση νέων και ασφαλών κλωβών, καθιστώντας την μονάδα -και συνεπώς την εταιρεία- 

ανταγωνιστική με τις άλλες εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών.  

Φορέας Πρότασης – Αρμόδιος Μελέτης: Η Μελέτη συντάχθηκε και υποβλήθηκε για λογαριασμό της εταιρίας 
«Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.» από την εταιρία APC ADVANCED PLANNING – CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

• Το Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π. Ε. Θεσπρωτίας δεν προβλέπεται να είναι δέκτης τυχόν 

ενστάσεων ή απόψεων που αφορούν το συγκεκριμένο έργο προκειμένου να εξεταστούν στην παρούσα εισήγηση.  

• Η αιτούμενη τροποποίηση των διοικητικών πράξεων αδειοδότησης, αφορά ως προς στην 

μετεγκατάσταση/ επέκταση της δραστηριότητας, χωρίς αλλαγή της υφιστάμενης δυναμικότητας καθώς και 

αλλαγή του αριθμού, του είδους και της διάταξης των ιχθυοκλωβών.  

• Επιπλέον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας, ήτοι, δεν προκύπτει μεταβολή της ετήσιας 

δυναμικότητας της μονάδας στην θέση μετεγκατάστασης, λόγω μεταβολής των συντελεστών βάθους και 

απόστασης από την ακτή, όπως αυτή υπολογίζεται βάσει της υπ’ αριθ. 121570/1866/12.06.2009 κοινής εγκυκλίου 
ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΧΩΔΕ.. 

Κατά την άποψή της υπηρεσίας 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.– 

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του 

παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το 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 εισήγηση του ΤμήματοςΠεριβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Θεσπρωτίας της 

Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου 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 5/135/28-08-2019) 

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος,όπως 
διαβιβάσθηκε από την   Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & 

Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. 

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 ΣΤΟΣΗΜΕΙΟ 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 
 

√ 
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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) Φάκελος της ΜΠΕ 

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

Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Θεσπρωτίας 

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

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

 

 

  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

√ 
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Δ10 
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: 06-09-2019 

Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 135341 / 2928 

Ημερομηνία: 12-08-2019 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόμενου): 113990/2381 

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 

δραστηριότητας: 

 Προς: 

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης  
Τμήμα Γ  
Λ. Αλεξάνδρας 11 

Τ.Κ11473 ΑΘΗΝΑ 

Υπόψη: Κον Χ. Καραθανάση 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. 

Τμήμα Περιβάλλοντος& Υδροοικονομίας ΠΕ Πρέβεζας 
Περδικάρη 8, Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα 

Υπόψη κ. Παπαδημητρίου Σπυρ. 

κ. Μπάκας Παντελεήμων 

τηλ.: 2682362143, 

fax.: 2682362142 

Ε-mail: s.papadimitriou@php.gov.gr  
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέμα 30o 
Γνωμοδότηση ,επί  του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 

τροποποίηση της υπ. αρ. 44851/1234/30-07-2013 ΑΕΠΟ, όπως ισχύει, και αφορά λατομείο αδρανών υλικών, 

επιφανείας 433.526 τ.μ.  και των συνοδών έργων, στη θέση «Μπούφος», Δ.Ε. Θεσπρωτικού, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. 

Πρέβεζας, ως προς την προσθήκη: α) μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις , 

κατασκευές (ΑΕΚΚ) και β) μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος, εντός του λατομικού χώρου. Φορέας 

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

Α.Β.Ε.Ε.». 

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 & Υδροοικονομίας ΠΕ Πρέβεζας 

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 (ΜΠΕ) για την 

τροποποίηση της υπ. αρ. 44851/1234/30-07-2013 ΑΕΠΟ, όπως ισχύει, και αφορά λατομείο αδρανών υλικών, 

επιφανείας 433.526 τ.μ.  και των συνοδών έργων, στη θέση «Μπούφος», Δ.Ε. Θεσπρωτικού, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. 

Πρέβεζας, ως προς την προσθήκη: α) μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις , 

κατασκευές (ΑΕΚΚ) και β) μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος, εντός του λατομικού χώρου. Φορέας 

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

Α.Β.Ε.Ε.». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Με την υποβληθείσα μελέτη εξετάζεται η λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, 

κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) καθώς και κινητής μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος εντός 

αδειοδοτημένου λατομικού χώρου εξόρυξης σκύρων, αμμοχάλικων και άμμου, στη θέση "Μπούφος" Τ.Κ. 

Θεσπρωτικού, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας. Όμορα του λατομείου λειτουργεί συγκρότημα θραύσης, κατεργασίας 

και ταξινόμησης αδρανών υλικών ενώ επίσης έχει εγκριθεί η υλοποίηση παρασκευαστήριου σκυροδέματος. Όλες 

οι παραπάνω δραστηριότητες έχουν κοινό φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία "Λατομεία Πρεβέζης Α.Β.Ε.Ε." 

Σύμφωνα με την αρ. 1958/13-01-'12 υπουργική απόφαση, όπως κωδικοποιήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, 

η επεξεργασία των ΑΕΚΚ υπάγεται στην 4η ομάδα "Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών" με α/α 16 

"Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασίες R5, R12, R13)" και η παραγωγή ασφαλτομίγματος στην 9η ομάδα 
"Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκατα-στάσεις" με α/α 87 "Παραγωγή ασφαλτομίγματος". Επίσης, 

ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι μονάδες κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1, καθώς 

συμπαρασύρονται στην κατηγορία κατάταξης του ενεργού λατομείου, αφού θα λειτουργούν εντός του λατομικού 

χώρου. 

Από την μελέτη προτείνεται η ενιαία χωροθέτηση των εγκαταστάσεων πλησίον της εισόδου του λατομικού 

χώρου για λόγους οικονομίας παραγωγής, απρόσκοπτης εκμετάλλευσης του λατομείου, μη δέσμευσης ενεργών 

κοιτασμάτων και ελαχιστοποίησης της περιβαλλοντικής πίεσης. 

Κυριότερη πηγή ρύπανσης όλων των εγκαταστάσεων είναι η εκπομπή σκόνης κατά την παραγωγική 

διαδικασία, η οποία θεωρούμε ότι αντιμετωπίζεται με την ορθή χρήση των διαφόρων κονιοσυλλεκτών, τη 

διαβροχή των αδρανών κατά τις εκφορτώσεις και την κάλυψη των μεταφερόμενων υλικών. Όμως, είναι 
απαραίτητη η τακτική και σωστή συντήρηση των κονιοσυλλεκτών και του καυστήρα θέρμανσης του 
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ασφαλτομίγματος για περιορισμό και κατακράτηση του παραγόμενου καπνού και σκόνης ενώ επίσης πρέπει να 

τηρούνται οι οριακές τιμές εκπομπής των εκλυόμενων αέριων ρύπων. 

Βάση των παραπάνω έχουμε την άποψη ότι, καθώς οι δραστηριότητες είναι συσχετιζόμενες και συμβατές με 

το χαρακτήρα του χώρου μελέτης, δεν αναμένονται μόνιμες, αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον εφόσον 

τηρούνται αυστηρά οι τελικά εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι. 

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 σχετικά με την προσθήκη και λειτουργία των 

εγκαταστάσεων παραγωγής ασφαλτομίγματος και επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και 
κατεδαφίσεων, ως συσχετιζόμενες, συμβατές παραγωγικές υποδομές - δραστηριότητες εντός του χώρου ενεργού 

λατομείου εξόρυξης αδρανών υλικών στη θέση "Μπούφος" Τ.Κ. Θεσπρωτικού, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, με 

κοινό φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία "Λατομεία Πρεβέζης Α.Β.Ε.Ε." 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) το με αριθ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/56892/3545/21-06-2019 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας/Δ.νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης / Τμήμα Γ΄, με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του 

θέματος, β) τη με αριθμ.πρωτ. 113990/2381/12-08-2019 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας ΠΕ Πρέβεζας της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου 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 5/136/28-08-2019) 

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος,όπως 
διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/56892/3545/21-06-2019 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας/Δ.νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης / Τμήμα Γ. 

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 ΣΤΟΣΗΜΕΙΟ 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) Φάκελος της ΜΠΕ 

2) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης 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.    

 

 

  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 

 

 
  

√ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 5/28-08-2019 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 (ΑΔΑ: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 είκοσι οχτώ (28) 

Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ. 128303/2818/23-08-
2019 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: Βαρέλης Δημήτριος, Μπούμπα Βασιλική, Λάζος Ιωάννης, Ντέτσικας Κωνσταντίνος, Μπάγιας 

Μιχαήλ, Σιαράβας Κωνσταντίνος, Παπαχρήστου Βασίλειος, Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Πάικας Σπυρίδων, 

Μπασιούκας Κωνσταντίνος, Ζάκας Γεώργιος και Ζάψας Γεώργιος Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

Παρούσες 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 1οΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του 

Δήμου Ιωαννιτών και του Δήμου Ζίτσας, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδικής λειτουργίας 

τμήματος του οδικού δικτύου Ελεούσα- Κρύα  (Ν. Ιωαννίνων)» προϋπολογισμού 485.000,00 € (με ΦΠΑ) και 

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

Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

 

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. 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. 

ΑΔΑ: Ω0ΔΤ7Λ9-ΓΞΞ



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

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 5/137/28-08-2019) 
 

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

Δήμου Ιωαννιτών και του Δήμου Ζίτσας, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδικής λειτουργίας 
τμήματος του οδικού δικτύου Ελεούσα- Κρύα  (Ν. Ιωαννίνων)» προϋπολογισμού 485.000,00 € (με ΦΠΑ). 

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

α) την κα. Δημουλά Ελένη, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Ιωαννίνων με αναπληρωτή τηςτον κ. Μπάγκα Χριστόφορο, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών Δομικών 

Έργων),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ιωαννίνων και 

β) τον κ. Σιώμο Γεώργιο, ΠΕ Μηχανικών (Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών),υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων ΠΕ Ιωαννίνων με αναπληρωτή τουτον κ. Τσιμαράκη Ιωάννη, ΠΕ Μηχανικών(Αγρονόμων και 

Τοπογράφων Μηχανικών),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ιωαννίνων. 

…………………………………………………………………………………………………………………,……………………………………………………… 

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

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 
ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω0ΔΤ7Λ9-ΓΞΞ



 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 5/28-08-2019 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 (ΑΔΑ: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 είκοσι οχτώ (28) 
Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ. 128303/2818/23-08-

2019 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: Βαρέλης Δημήτριος, Μπούμπα Βασιλική, Λάζος Ιωάννης, Ντέτσικας Κωνσταντίνος, Μπάγιας 

Μιχαήλ, Σιαράβας Κωνσταντίνος, Παπαχρήστου Βασίλειος, Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Πάικας Σπυρίδων, 

Μπασιούκας Κωνσταντίνος, Ζάκας Γεώργιος και Ζάψας Γεώργιος Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

Παρούσες 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 2οΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του 
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Δρυινουπόλεως –Πωγωνιανής και 
Κονίτσης, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή Κειμηλιοαρχείου Κόνιτσας» προϋπολογισμού 
2.770.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους 
αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

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. 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. 

ΑΔΑ: Ω0ΔΤ7Λ9-ΓΞΞ



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

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 5/138/28-08-2019) 
 

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

Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Δρυινουπόλεως –Πωγωνιανής και Κονίτσης, 

για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή Κειμηλιοαρχείου Κόνιτσας» προϋπολογισμού 2.770.000,00 € 

(με ΦΠΑ). 

 

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Ηπείρου την κα. Βάββα 

Λαμπρινή, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 

Ηπείρου με αναπληρώτριά της την κα. Τσέτσου Μαρία, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

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

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ΑΔΑ: Ω0ΔΤ7Λ9-ΓΞΞ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 5/28-08-2019 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 (ΑΔΑ: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 είκοσι οχτώ (28) 

Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ. 128303/2818/23-08-
2019 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: Βαρέλης Δημήτριος, Μπούμπα Βασιλική, Λάζος Ιωάννης, Ντέτσικας Κωνσταντίνος, Μπάγιας 

Μιχαήλ, Σιαράβας Κωνσταντίνος, Παπαχρήστου Βασίλειος, Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Πάικας Σπυρίδων, 

Μπασιούκας Κωνσταντίνος, Ζάκας Γεώργιος και Ζάψας Γεώργιος Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

Παρούσες 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 3οΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Δήμου Ζαγορίου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Προμήθεια αντλητικού  υδραυλικών εξαρτημάτων 
για την υδροδότηση Ι.Μ. Γεννήσεως Θεοτόκου Ασπραγγέλων του Δήμου Ζαγορίου» προϋπολογισμού 
8.618,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές 
τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 
 

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. 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. 

ΑΔΑ: Ω0ΔΤ7Λ9-ΓΞΞ



6. Το με αριθμ.πρωτ. 7560/13-08-2019 αίτημα του Δήμου Ζαγορίουγια παροχή τεχνοοικονομικής βοήθειας 

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

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 5/139/28-08-2019) 
 

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

Δήμου Ζαγορίου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Προμήθεια αντλητικού  υδραυλικών εξαρτημάτων για 

την υδροδότηση Ι.Μ. Γεννήσεως Θεοτόκου Ασπραγγέλων του Δήμου Ζαγορίου» προϋπολογισμού 8.618,00 € 

(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 Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή του τον κ. Νάκο Αργύριο, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών 

Μηχανικών Δομικών Έργων),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 

β) τον κ. Νάκα Αθανάσιο, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Ιωαννίνων με αναπληρωτή τουτον κ. Καραγιαννίδη Χρήστο, ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 

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

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

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω0ΔΤ7Λ9-ΓΞΞ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 5/28-08-2019 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 (ΑΔΑ: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 είκοσι οχτώ (28) 

Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ. 128303/2818/23-08-
2019 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: Βαρέλης Δημήτριος, Μπούμπα Βασιλική, Λάζος Ιωάννης, Ντέτσικας Κωνσταντίνος, Μπάγιας 

Μιχαήλ, Σιαράβας Κωνσταντίνος, Παπαχρήστου Βασίλειος, Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Πάικας Σπυρίδων, 

Μπασιούκας Κωνσταντίνος, Ζάκας Γεώργιος και Ζάψας Γεώργιος Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

Παρούσες 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 4οΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου,του 
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητιμσού/Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Εργων Ηπείρου, Βορείου 
Ιονίου & Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Κόνιτσας , για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Εργασίες 
πλήρους αναστήλωσης του παλαιού Σχολαρχείου και του παλαιού Παρθεναγωγείου Γαναδιού» 
προϋπολογισμού 485.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με 
τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

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. 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. 

ΑΔΑ: Ω0ΔΤ7Λ9-ΓΞΞ



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

 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 5/140/28-08-2019) 

 

Εγκρίνει τη σύναψηΠρογραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου,του 

Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητιμσού/Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Εργων Ηπείρου , Βορείου 

Ιονίου & Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Κόνιτσας , για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Εργασίες 

πλήρους αναστήλωσης του παλαιού Σχολαρχείου και του παλαιού Παρθεναγωγείου Γαναδιού» 

προϋπολογισμού 485.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με 
τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

 

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

α) την κα. Δόνου Αμαλία, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρουμε αναπληρώτριά της την κα. Ζιάκκα Βαρβάρα, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 

β)την κα. Τσέτσου Μαρία, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρουμε αναπληρώτριά της τηνκα. Βάββα Λαμπρινή, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

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

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Πάντος Παναγιώτης 

2. Βαρέλης Δημήτριος 

3. Μπούμπα Βασιλική 

4. Λάζος Ιωάννης   

5. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

6. Μπάγιας Μιχαήλ 

7. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος 

9. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

10. Πάικας Σπυρίδων 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

12. Ζάκας Γεώργιος 

13. Ζάψας Γεώργιος 

 

  

ΑΔΑ: Ω0ΔΤ7Λ9-ΓΞΞ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 5/28-08-2019 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 (ΑΔΑ: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 είκοσι οχτώ (28) 

Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ. 128303/2818/23-08-
2019 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: Βαρέλης Δημήτριος, Μπούμπα Βασιλική, Λάζος Ιωάννης, Ντέτσικας Κωνσταντίνος, Μπάγιας 

Μιχαήλ, Σιαράβας Κωνσταντίνος, Παπαχρήστου Βασίλειος, Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Πάικας Σπυρίδων, 

Μπασιούκας Κωνσταντίνος, Ζάκας Γεώργιος και Ζάψας Γεώργιος Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

Παρούσες 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 5οΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου 

/Π.Ε. Άρτας και του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας,  για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επείγουσες 

εργασίες επισκευής - συντήρησης στραγγιστικού αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισμού 

22.000 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, με τους 

αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου 

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. 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. 
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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 αριθ. 94123/2948/24.06.2019 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η 

διάθεση πίστωσης 22.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2014ΕΠ53000008 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και 

αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (πκ 2013ΕΠ03000014)» (Υποέργο: 

«Επείγουσες εργασίες επισκευής - συντήρησης στραγγιστικού αντλιοστασίου Βίγλας») και 

ορίζεται ως Προϊσταμένη Αρχή η Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας και Διευθύνουσα Υπηρεσία το 

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της εν λόγω Υπηρεσίας. 

7. Την αριθ. 2218/01.08.2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας με την οποία 

εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος.  

8. Το αριθ. 14/20.08.2019 πρακτικό ΔΣ του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας σχετικά με την σύναψη 

προγραμματικής σύμβασης με την ΠΕ Άρτας και τον ορισμό εκπροσώπων για την κοινή 

επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης 

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

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 5/141/28-08-2019) 
 

Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου /Π.Ε. 

Άρτας και του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας,  για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επείγουσες εργασίες επισκευής 

- συντήρησης στραγγιστικού αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισμού 22.000 € (με ΦΠΑ) και ορισμό 

δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου 

 

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

- α) Αριστοτέλης Μπακόλας, Ηλ/γος Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ, με αναπληρωτή τον Νικόλαο 
Σερβετά, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, 

- β)Στέφανος Πανής, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, με αναπληρωτή τον Χρήστο Παπαβασιλείου, 

Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ 

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

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

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραμματέας 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

14. Πάντος Παναγιώτης 

15. Βαρέλης Δημήτριος 

16. Μπούμπα Βασιλική 

17. Λάζος Ιωάννης   

18. Ντέτσικας Κωνσταντίνος  

19. Μπάγιας Μιχαήλ 

20. Σιαράβας Κωνσταντίνος 

21. Παπαχρήστου Βασίλειος 

22. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

23. Πάικας Σπυρίδων 

24. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 

25. Ζάκας Γεώργιος 

26. Ζάψας Γεώργιος 
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