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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1o/12-02-2016 

Στα  Ιωάννινα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις δεκαπέντε (15) Φεβρουαρίου 
του έτους 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Επιτροπή 
Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτή  
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου καθώς και µε την υπ’αριθµ.11/51/23-12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά 
µέλη, Περιφερειακούς Συµβούλους: 

 Τακτικά µέλη: Αναπληρωµατικά µέλη: 

1. Παπαγρηγορίου Νικόλαος  Φίλη-Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 

2. Γοργόλης Βασίλειος Βαρέλης ∆ηµήτριος 

3. Καττής Νικόλαος Μπούµπα Βασιλική 

4. Βαγγελής Απόστολος Ντέτσικας Κ Κωνσταντίνος 

5. Λάµπρου Αλκιβιάδης Χουλιάρας Βασίλειος 

6. Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα Μπάγιας Μιχαήλ  

7. Τύρου Ούζα Αναστασία (Νατάσσα) Σίµου-Τάσιου Αναστασία 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος Γούσης Χρήστος 

9. Πάντος Παναγιώτης Τσίκαρης Βασίλειος 

10. Πάικας Σπυρίδων Κώνης ∆ηµήτριος 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος  Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) 

12. Ζάψας Γεώργιος Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

13. Ζάκας Γεώργιος Χαµπίµπης ∆ηµήτριος 

14. Τσούµανη Όλγα (Όλυ)  Ζιώβας Βασίλειος 
 
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την υπ’ αρ. πρωτ. 
οικ. 11741/653/10-02-2016 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. Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος 
2. Γοργόλης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος 
3. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος 
4. Λάµπρου Αλκιβιάδης, Περιφερειακός Σύµβουλος 
5. Γιολδάσης Βησ. Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος 
6. Παπαχρήστου Βασίλειος , Περιφερειακός Σύµβουλος 
7. Φίλη-Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική, Περιφερειακή Σύµβουλος 
8. Μπούµπα Βασιλική, Περιφερειακή Σύµβουλος 
9. ΠάικαςΣπυρίδων, Περιφερειακός Σύµβουλος 
10. Μπασιούκας Κων/νος, Περιφερειακός Σϋµβουλος 
11. Ζάκας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 
12. Τσουµάνη Όλγα (Όλυ), Περιφερειακή Σύµβουλος 
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Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Γραµµατείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής , Βασιλική 
Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα Ε. Φουτάκη, όπως ορίστηκαν µε την αριθµ.οικ.113017/9692/23-10-2014 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Σηµειώνεται ότι η ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, µε βάση την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 
11741/653/10-02-2016  πρόσκληση της Προέδρου, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά 
µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr). 

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 9ου Πρακτικού του έτους 2016 της Συνεδρίασης της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου. 
 
1. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε τουριστικές εκθέσεις κατά το έτος 2016. 

(Εισήγηση ∆/νση ∆ιά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εµπορίου & Τουρισµού Τµ. Τουρισµού). 
 
2. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε έκθεση FOOD EXPO 2016 που 

πραγµατοποιείται  το διάστηµα 19-21/03/2016 στην Αθήνα. (Εισήγηση ∆/νση ∆ιά Βίου 
Μάθησης – Απασχόλησης – Εµπορίου & Τουρισµού Τµ. Τουρισµού). 

 
3. Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού & 

Αθλητισµού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την 
υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου Τέµπλου και των φορητών εικόνων Ι.Ν  
Γεννεσίου της Θεοτόκου Βαργιάδων»,προϋπολογισµού 15.000,00 € και ορισµό ενός µέλους µε 
τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 
4. Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού & 

Αθλητισµού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την 
υλοποίηση του έργου: «Συµπληρωµατικές εργασίες στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου 
Καστρίτσας»,προϋπολογισµού 16.500,00 € και ορισµό ενός µέλους µε τον αναπληρωτή του από 
την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 
5. Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ∆ήµου 

Μετσόβου για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση χώρων ποτίσµατος ζώων στο 
Ανθοχώρι Μετσόβου ( Προµήθεια υλικών )» προϋπολογισµού 17.350,00 € και ορισµό δύο 
µελών µε τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης. 

 
6. Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ∆ήµου 

Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες στεγανοποίησης λαογραφικού µουσείου 
Βίτσας Ζαγορίου» προϋπολογισµού 20.000,00 € και ορισµό δύο µελών µε τους αναπληρωτές 
τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 
7. Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 

Πρέβεζας και του ∆ήµου Πάργας για την υλοποίηση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις, 
τσιµεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, τεχνικά έργα και σηµάνσεις σε περιοχές του  ∆ήµου 
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Πάργας» προϋπολογισµού 297.000,00 € και ορισµό δύο µελών µε τους αναπληρωτές τους 
από την Περιφέρεια Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 
8. Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της 6ΗΣ 

Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και ∆υτικής Ελλάδας 
για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση οροφής στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού»,  
προϋπολογισµού 24.600,00 € και ορισµό δύο µελών µε τους αναπληρωτές τους από την 
Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 
9.  Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού & 

Αθλητισµού, της Περιφέρειας Ηπείρου , του ∆ήµου Ιωαννιτών  και της ∆ηµοτικής 
Κοινοφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού θεάτρου Ιωαννίνων (∆Η.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ.) για το έτος 
2016, προϋπολογισµού 30.000,00 € και ορισµό ενός (1) µέλους µε τον αναπληρωτή του από 
την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης .  

 
10.  Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στο Συντονιστικό Όργανο µε έδρα τα γραφεία 

της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», για την ανάδειξη και διατήρηση του Γεωπάρκου Βίκου – Αώου µε την 
ονοµασία «Επιτροπή ∆ιατήρησης και Ανάδειξης Γεωπάρκου Βίκου – Αώου» και διακριτικό 
τίτλο «Ε.∆Ι.Α.ΓΕ. Βίκου – Αώου». 

 
11.  Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του 

Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων) για την υλοποίηση του έργου: «Αποµάκρυνση 
στραγγιδίων για την αποφόρτιση του κυτάρου του Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
Περιφέρειας Ηπέιρου ( Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισµού 59.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και 
ορισµό ενός (1) µέλους µε τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 
12.  .Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου(Υποκατηγορία Α2, 
οµάδα 8η), πλωτή µονάδα εκτροφής θαλάσσιων µεσογειακών ιχθύων, στη θέση «Όρµου 
Παγανιά», Λωρίδας Σαγιάδας, ∆ήµου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας.».Φορέας πραγµατοποίησης 
και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: “ΣΑΓΙΑ∆Α ΦΙΣ Α.Ε.”. 
(εισήγηση ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχδιασµού Π.Η.). 

 
13.  Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (κατηγορία Α2, οµάδα 
10 η, α/α 8): «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 1,7 MW, στο ρέµα Ελληνικό στην Τ.Κ. Αγίας 
Παρασκευής του ∆ήµου Κόνιτσας, Π. Ε. Ιωαννίνων.» Φορέας πραγµατοποίησης και 
λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΤΡΙΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».(εισήγηση ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η.). 

 
14.   Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, 
οµάδα 10η, α/α 7 - οµάδα 4η, α/α 22- οµάδα 9, α/α 201 ):«Εγκατάσταση µονάδας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοµάζας (βιοέλαια ή βιορευστά), ισχύος 100 KW, , η οποία 
πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. τεµάχιο 230 -α της διανοµής Σκλιάβη της Τ.Κ. 
Κυπαρίσσου του ∆ήµου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας 
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του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Χαράλαµπος Λέκκας..(εισήγηση ∆/νση 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η.). 

 
15.  Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, 
οµάδα 10η, α/α 7 - οµάδα 4η, α/α 22- οµάδα 9, α/α 201 ):«Εγκατάσταση µονάδας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοµάζας (βιοέλαια ή βιορευστά), ισχύος 500 KW, , η οποία 
πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 612 τεµάχιο διανοµής Προδροµίου, στη θέση 
«Κουτσουνίκια» της Τ.Κ. Προδροµίου του ∆ήµου Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας».Φορέας 
πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : 
«ΣΕΡΙΦΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ & ΛΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο.Ε.»µε τον διακριτό τίτλο 
«BIGPOWER Ο.Ε.».εισήγηση ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η.). 

 
16.  Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, 
οµάδα 10η, α/α 7 -οµάδα 4η, α/α 22- οµάδα 9, α/α 201 ):«Εγκατάσταση µονάδας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοµάζας (βιοέλαια ή βιορευστά), ισχύος 100 KW, , η οποία 
πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 545 τεµάχιο της Τ.Κ. Κυπαρίσσου του ∆ήµου 
Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας».Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της 
δραστηριότητας είναι ο κος Χαράλαµπος Λέκκας. (εισήγηση ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασµού Π.Η.). 

 
17.  Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, 
οµάδα 10η, α/α 7 - οµάδα 4η, α/α 22- οµάδα 9, α/α 201 ):«Εγκατάσταση µονάδας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοµάζας (βιοέλαια ή βιορευστά), ισχύος 100 KW, , η οποία 
πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. τεµάχιο 173, στη θέση «Μπρίκα» της Τ.Κ. 
Πηγαδουλίων του ∆ήµου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας».Φορέας πραγµατοποίησης και 
λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΣΕΡΙΦΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ & 
ΛΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο.Ε.».(εισήγηση ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Π.Η.). 

 
18.  Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. που αφορά στο έργο (κατηγορία 
Α2, οµάδα 10η) λειτουργίας µικρού υδροηλεκτρικού, ισχύος 0,97 MW, στο ρέµα Γκούρα στην 
Τ.Κ. Ανθοχωρίου του ∆ήµου Μετσόβου, Π. Ε. Ιωαννίνων.»Φορέας πραγµατοποίησης και 
λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «Υ∆ΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Ε.».(εισήγηση ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η.). 

 

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

1. Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) του έργου (υποκατηγορία Α2, οµάδα 3η) «Μετατροπή του υφιστάµενου καταφυγίου 
Συβότων σε τουριστικό καταφύγιο και εγκατάσταση πλωτών προβλητών». Φορέας 
πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο «Οργανισµός 
Λιµένα Ηγουµενίτσας Α.Ε.» (εισήγηση ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Π.Η.). 
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Κατά την  έναρξη της συνεδρίασης και  σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση και 
επικυρώθηκε το πρακτικό και οι αποφάσεις της  προηγούµενης, από 23-12-2015 συνεδρίασης της 
Επιτροπής. 
 
 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1) Πάντος Παναγιώτης  
2) Παπαγρηγορίου Νικόλαος 
3) Γοργόλης Βασίλειος 
4) Καττής Νικόλαος 
5) Λάµπρου Αλκιβιάδης 
6) Γιολδάσης Βησ. Βασίλειος 
7) Παπαχρήστου Βασίλειος  
8) Φίλη-Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 
9) Μπούµπα Βασιλική 
10) ΠάικαςΣπυρίδων 
11) Μπασιούκας Κων/νος 
12) Ζάκας Γεώργιος 
13) Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 1/15-02-2016 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την υπ’ 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 καθώς και µε την υπ’αριθµ.11/51/23-12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις δεκαπέντε (15) Φεβρουαρίου του έτους 
2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. οικ. 11741/653/10-02-2016 
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: Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Γοργόλης Βασίλειος, Καττής Νικόλαος, Λάµπρου 
Αλκιβιάδης, Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα, Παπαχρήστου Βασίλειος, Φίλη-Πασχάλη 
Αντιγόνη-Βασιλική, Μπούµπα Βασιλική, ΠάικαςΣπυρίδων, Μπασιούκας Κων/νος, Ζάκας Γεώργιος 
και Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) Περιφερειακοί Σύµβουλοι. 

 

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

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

 
ΘΕΜΑ 1ο 

 
Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε τουριστικές εκθέσεις κατά το έτος 2016. 
(Εισήγηση ∆/νση ∆ιά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εµπορίου & Τουρισµού/Τµ. 
Τουρισµού). 
 
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισµό Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) 
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 

3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 
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Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 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 καθώς και την υπ’αριθµ.11/51/23-
12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί 
εκλογής νέου αναπληρωµατικού µέλους λόγω ανεξαρτητοποίησης Περιφερειακού Συµβούλου. 

5. Τη µε αριθµ. πρωτ. οικ. 128221/1226/16-12-2015 εισήγηση της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης-
Απασχόλησης-Εµπορίου & Τουρισµού 

6. Τις επιφυλάξεις των µελών της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» για τη συµµετοχή της 
περιφέρειας σε τουριστικές εκθέσεις, ότι δηλ. η συµµετοχή αυτή, πρέπει να εντάσσεται στα 
πλαίσια ενός ολοκληρωµένου προγραµµατισµού για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος 
της περιοχής. Επίσης τόνισε ότι θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια στις εκθέσεις αυτού του 
τύπου που συµµετέχει η περιφέρεια, να διασφαλίζεται και να διευκολύνεται η συµµετοχή όλων 
των ενδιαφεροµένων.  

7. Τις επιφυλάξεις των µελών της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ».η οποία τόνισε: 
«Θα θέλαµε, πραγµατικά, σ’ αυτό το θέµα της τουριστικής προβολής να δοθεί µια µεγαλύτερη 
σηµασία.  Έχουµε ξαναπεί ότι, θέλουµε την Περιφέρεια ως ένα συντονιστή  µε όλους τους φορείς. 
Όλους τους φορείς θα τους έχει υπό την αιγίδα για την προώθηση του τουρισµού. 
Αυτό βλέπουµε και φέτος ότι ως ένα βαθµό δεν το έχετε πετύχει. Έχουµε ξαναπεί ότι χρειάζεται 
όραµα για τον τουρισµό, το οποίο βλέπουµε να λείπει κα φέτος. Έχουµε ξαναµιλήσει για την 
ανάγκη ενός εξειδικευµένου τουριστικού φορέα. Ούτε φέτος βλέπουµε να γίνεται κάτι τέτοιο. 
 Λείπει η επαφή  µε τις εξελίξεις στο χώρο του τουρισµού και το άνοιγµα σε νέες αγορές, που δεν 
ορίζονται µόνο µε γεωγραφικούς όρους, αλλά και µε κοινωνικούς. Όπως ο τουρισµός των 
συνανθρώπων µας µε ειδικές ανάγκες. Ένας κλάδος µε ιδιαίτερη δυναµική ανάπτυξης σε διεθνές 
επίπεδο και χαρακτηριστική υστέρηση στη χώρα µας. Όµως για να τον προσελκύσεις χρειάζονται 
εξειδικευµένες παρεµβάσεις και στο θέµα της ενηµέρωσης και των υποδοµών και την υπηρεσιών. 
Ελλειµµατική επίσης  χαρακτηρίζεται η προσέγγιση του αθλητικού τουρισµού, ακόµη και στις 
εναλλακτικές του µορφές. 
Για µας είναι ξεχωριστό ότι λείπει η αξιολόγηση ενός προγράµµατος που εφαρµόσθηκε, ήδη, το 
2015 και καλούµαστε ουσιαστικά να εγκρίνουµε εκ νέου, χωρίς να µας έχει προσκοµισθεί, ούτε 
καν µια αξιολογική έκθεση, µε συγκεκριµένα και µετρίσιµα στοιχεία  πως αξιοποιήθηκαν τα 
κονδύλια που δαπανήθηκαν και τι αποτελέσµατα είχε για την πραγµατική οικονοµία της περιοχής 
µας η υλοποίηση αυτού του προγράµµατος.  
Τέλος, ως θετικό βήµα µπορεί να  χαρακτηρισθεί το ότι εισακουστήκαµε ως προς την κριτική που 
ασκήσαµε στην τουριστική προβολή 2015 για την απουσία τότε προώθησης της γαστρονοµίας – 
γευσιγνωσίας , σαφώς από τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ηπείρου και µε το να συµπεριληφθεί 
από σας στους στόχους του 2016.∆ικαιωνόµαστε και πρέπει να µας το αναγνωρίσετε ότι δεν 
ασκούµε µόνο στείρα κριτική.» 
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 1/1/15-02-2016) 

 
Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε τουριστικές εκθέσεις κατά το έτος 2016. 
 

� ΜΕΙΟΨΗΦΗΣΕ η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1) Πάντος Παναγιώτης  
2) Παπαγρηγορίου Νικόλαος 
3) Γοργόλης Βασίλειος 
4) Καττής Νικόλαος 
5) Λάµπρου Αλκιβιάδης 
6) Γιολδάσης Βησ. Βασίλειος 
7) Παπαχρήστου Βασίλειος  
8) Φίλη-Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 
9) Μπούµπα Βασιλική 
10) ΠάικαςΣπυρίδων 
11) Μπασιούκας Κων/νος 
12) Ζάκας Γεώργιος 
13) Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 1/15-02-2016 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την υπ’ 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 καθώς και µε την υπ’αριθµ.11/51/23-12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις δεκαπέντε (15) Φεβρουαρίου του έτους 
2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. οικ. 11741/653/10-02-2016 
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: Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Γοργόλης Βασίλειος, Καττής Νικόλαος, Λάµπρου 
Αλκιβιάδης, Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα, Παπαχρήστου Βασίλειος, Φίλη-Πασχάλη 
Αντιγόνη-Βασιλική, Μπούµπα Βασιλική, ΠάικαςΣπυρίδων, Μπασιούκας Κων/νος, Ζάκας Γεώργιος 
και Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) Περιφερειακοί Σύµβουλοι. 

 

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

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

 
ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση FOOD EXPO 2016 που 
πραγµατοποιείται  το διάστηµα 19-21/03/2016 στην Αθήνα. (Εισήγηση ∆/νση ∆ιά Βίου 
Μάθησης – Απασχόλησης – Εµπορίου & Τουρισµού /Τµ. Τουρισµού). 
 

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

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

2. Τον Οργανισµό Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) 
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 

3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου περί εκλογής των µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 
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Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 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 καθώς και την υπ’αριθµ.11/51/23-
12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί 
εκλογής νέου αναπληρωµατικού µέλους λόγω ανεξαρτητοποίησης Περιφερειακού Συµβούλου. 

5. Τη µε αριθµ. πρωτ. οικ. 7007/62/26-01-2016 εισήγηση της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης-
Απασχόλησης-Εµπορίου & Τουρισµού 

6. Τις επιφυλάξεις των µελών της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» για τη συµµετοχή της 
περιφέρειας σε τουριστικές εκθέσεις, ότι δηλ. η συµµετοχή αυτή, πρέπει να εντάσσεται στα 
πλαίσια ενός ολοκληρωµένου προγραµµατισµού για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος 
της περιοχής. Επίσης τόνισε ότι θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια στις εκθέσεις αυτού του 
τύπου που συµµετέχει η περιφέρεια, να διασφαλίζεται και να διευκολύνεται η συµµετοχή όλων 
των ενδιαφεροµένων.  

7. Τις επιφυλάξεις των µελών της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»οι  οποίοι τόνισαν: 
«Θα θέλαµε, πραγµατικά, σ’ αυτό το θέµα της τουριστικής προβολής να δοθεί µια µεγαλύτερη 
σηµασία.  Έχουµε ξαναπεί ότι, θέλουµε την Περιφέρεια ως ένα συντονιστή  µε όλους τους 
φορείς. Όλους τους φορείς θα τους έχει υπό την αιγίδα για την προώθηση του τουρισµού. 

Αυτό βλέπουµε και φέτος ότι ως ένα βαθµό δεν το έχετε πετύχει. Έχουµε ξαναπεί ότι χρειάζεται 
όραµα για τον τουρισµό, το οποίο βλέπουµε να λείπει κα φέτος. Έχουµε ξαναµιλήσει για την 
ανάγκη ενός εξειδικευµένου τουριστικού φορέα. Ούτε φέτος βλέπουµε να γίνεται κάτι τέτοιο. 
 Λείπει η επαφή  µε τις εξελίξεις στο χώρο του τουρισµού και το άνοιγµα σε νέες αγορές, που δεν 
ορίζονται µόνο µε γεωγραφικούς όρους, αλλά και µε κοινωνικούς. Όπως ο τουρισµός των 
συνανθρώπων µας µε ειδικές ανάγκες. Ένας κλάδος µε ιδιαίτερη δυναµική ανάπτυξης σε διεθνές 
επίπεδο και χαρακτηριστική υστέρηση στη χώρα µας. Όµως για να τον προσελκύσεις χρειάζονται 
εξειδικευµένες παρεµβάσεις και στο θέµα της ενηµέρωσης και των υποδοµών και την υπηρεσιών. 
Ελλειµµατική επίσης  χαρακτηρίζεται η προσέγγιση του αθλητικού τουρισµού, ακόµη και στις 
εναλλακτικές του µορφές. 
Για µας είναι ξεχωριστό ότι λείπει η αξιολόγηση ενός προγράµµατος που εφαρµόσθηκε, ήδη, το 
2015 και καλούµαστε ουσιαστικά να εγκρίνουµε εκ νέου, χωρίς να µας έχει προσκοµισθεί, ούτε 
καν µια αξιολογική έκθεση, µε συγκεκριµένα και µετρίσιµα στοιχεία  πως αξιοποιήθηκαν τα 
κονδύλια που δαπανήθηκαν και τι αποτελέσµατα είχε για την πραγµατική οικονοµία της περιοχής 
µας η υλοποίηση αυτού του προγράµµατος.  
Τέλος, ως θετικό βήµα µπορεί να  χαρακτηρισθεί το ότι εισακουστήκαµε ως προς την κριτική που 
ασκήσαµε στην τουριστική προβολή 2015 για την απουσία τότε προώθησης της γαστρονοµίας – 
γευσιγνωσίας , σαφώς από τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ηπείρου και µε το να συµπεριληφθεί 
από σας στους στόχους του 2016.∆ικαιωνόµαστε και πρέπει να µας το αναγνωρίσετε ότι δεν 
ασκούµε µόνο στείρα κριτική.» 
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 713Η7Λ9-ΗΨ8



 11 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 1/2/15-02-2016) 

 
Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση FOOD EXPO 2016 που 
πραγµατοποιείται  το διάστηµα 19-21/03/2016 στην Αθήνα. 
 

� ΜΕΙΟΨΗΦΗΣΕ η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1) Πάντος Παναγιώτης  
2) Παπαγρηγορίου Νικόλαος 
3) Γοργόλης Βασίλειος 
4) Καττής Νικόλαος 
5) Λάµπρου Αλκιβιάδης 
6) Γιολδάσης Βησ. Βασίλειος 
7) Παπαχρήστου Βασίλειος  
8) Φίλη-Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 
9) Μπούµπα Βασιλική 
10) ΠάικαςΣπυρίδων 
11) Μπασιούκας Κων/νος 
12) Ζάκας Γεώργιος 
13) Τσουµάνη Όλγα (Όλυ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 1/15-02-2016 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την υπ’ 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 καθώς και µε την υπ’αριθµ.11/51/23-12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις δεκαπέντε (15) Φεβρουαρίου του έτους 
2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. οικ. 11741/653/10-02-2016 
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: Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Γοργόλης Βασίλειος, Καττής Νικόλαος, Λάµπρου 
Αλκιβιάδης, Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα, Παπαχρήστου Βασίλειος, Φίλη-Πασχάλη 
Αντιγόνη-Βασιλική, Μπούµπα Βασιλική, ΠάικαςΣπυρίδων, Μπασιούκας Κων/νος, Ζάκας Γεώργιος 
και Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) Περιφερειακοί Σύµβουλοι. 

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

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

 
ΘΕΜΑ 3ο 

 
Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού & 
Αθλητισµού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την 
υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου Τέµπλου και των φορητών εικόνων Ι.Ν  
Γεννεσίου της Θεοτόκου Βαργιάδων», προϋπολογισµού 15.000,00 € και ορισµό ενός µέλους 
µε τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης. 
 

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

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

2. Τον Οργανισµό Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) 
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 

3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 
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4. Την αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 
Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 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 καθώς και την υπ’αριθµ.11/51/23-
12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί 
εκλογής νέου αναπληρωµατικού µέλους λόγω ανεξαρτητοποίησης Περιφερειακού Συµβούλου. 

5. Τη µε αριθµ.πρωτ. 122812/5983/03-12-2015 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισµού αποφαινόµενων οργάνων  

6. Τη µε αριθµ. πρωτ. οικ. 7149/423/26-01-2016 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού Περιφέρειας Ηπείρου 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 1/3/15-02-2016) 

 
Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού, 
της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: 
«Συντήρηση ξυλόγλυπτου Τέµπλου και των φορητών εικόνων Ι.Ν  Γεννεσίου της Θεοτόκου 
Βαργιάδων», προϋπολογισµού 15.000,00 €. 
 

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Ηπείρου την κα. 
∆όνου Αµαλία, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε αναπληρώτριά της την κα. Τσέτσου Μαρία, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, 
υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 
 

� ΜΕΙΟΨΗΦΗΣΕ η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1) Πάντος Παναγιώτης  
2) Παπαγρηγορίου Νικόλαος 
3) Γοργόλης Βασίλειος 
4) Καττής Νικόλαος 
5) Λάµπρου Αλκιβιάδης 
6) Γιολδάσης Βησ. Βασίλειος 
7) Παπαχρήστου Βασίλειος  
8) Φίλη-Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 
9) Μπούµπα Βασιλική 
10) ΠάικαςΣπυρίδων 
11) Μπασιούκας Κων/νος 
12) Ζάκας Γεώργιος 
13) Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 1/15-02-2016 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την υπ’ 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 καθώς και µε την υπ’αριθµ.11/51/23-12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις δεκαπέντε (15) Φεβρουαρίου του έτους 
2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. οικ. 11741/653/10-02-2016 
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: Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Γοργόλης Βασίλειος, Καττής Νικόλαος, Λάµπρου 
Αλκιβιάδης, Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα, Παπαχρήστου Βασίλειος, Φίλη-Πασχάλη 
Αντιγόνη-Βασιλική, Μπούµπα Βασιλική, ΠάικαςΣπυρίδων, Μπασιούκας Κων/νος, Ζάκας Γεώργιος 
και Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) Περιφερειακοί Σύµβουλοι. 

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

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

 
ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού & 
Αθλητισµού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την 
υλοποίηση του έργου: «Συµπληρωµατικές εργασίες στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου 
Καστρίτσας»,προϋπολογισµού 16.500,00 € και ορισµό ενός µέλους µε τον αναπληρωτή του 
από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 
 

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

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

2. Τον Οργανισµό Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) 
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 

3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 
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Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 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 καθώς και την υπ’αριθµ.11/51/23-
12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί 
εκλογής νέου αναπληρωµατικού µέλους λόγω ανεξαρτητοποίησης Περιφερειακού Συµβούλου. 

5. Τη µε αριθµ.πρωτ. οικ. 123900/6039/07-12-2015 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισµού αποφαινόµενων οργάνων  

6. Τη µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10284/564/05-02-2016 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού Περιφέρειας Ηπείρου 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 1/4/15-02-2016) 

 
Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού, 
της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης για την υλοποίηση του έργου: 
«Συµπληρωµατικές εργασίες στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Καστρίτσας»,προϋπολογισµού 16.500,00 
€. 

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Ηπείρου τον κ. 
Νάκο Αργύριο, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών ∆οµικών Έργων), υπάλληλο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, µε αναπληρώτριά του την κ.Βάββα Λαµπρινή, ΠΕ 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 
 

� ΜΕΙΟΨΗΦΗΣΕ η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1) Πάντος Παναγιώτης  
2) Παπαγρηγορίου Νικόλαος 
3) Γοργόλης Βασίλειος 
4) Καττής Νικόλαος 
5) Λάµπρου Αλκιβιάδης 
6) Γιολδάσης Βησ. Βασίλειος 
7) Παπαχρήστου Βασίλειος  
8) Φίλη-Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 
9) Μπούµπα Βασιλική 
10) ΠάικαςΣπυρίδων 
11) Μπασιούκας Κων/νος 
12) Ζάκας Γεώργιος 
13) Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 1/15-02-2016 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την υπ’ 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 καθώς και µε την υπ’αριθµ.11/51/23-12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις δεκαπέντε (15) Φεβρουαρίου του έτους 
2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. οικ. 11741/653/10-02-2016 
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: Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Γοργόλης Βασίλειος, Καττής Νικόλαος, Λάµπρου 
Αλκιβιάδης, Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα, Παπαχρήστου Βασίλειος, Φίλη-Πασχάλη 
Αντιγόνη-Βασιλική, Μπούµπα Βασιλική, ΠάικαςΣπυρίδων, Μπασιούκας Κων/νος, Ζάκας Γεώργιος 
και Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) Περιφερειακοί Σύµβουλοι. 

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

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

 
ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ∆ήµου 
Μετσόβου για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση χώρων ποτίσµατος ζώων στο 
Ανθοχώρι Μετσόβου ( Προµήθεια υλικών )» προϋπολογισµού 17.350,00 € και ορισµό δύο 
µελών µε τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης. 

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

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

2. Τον Οργανισµό Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) 
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 

3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 
Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε 
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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 καθώς και την 
υπ’αριθµ.11/51/23-12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου περί εκλογής νέου αναπληρωµατικού µέλους λόγω ανεξαρτητοποίησης 
Περιφερειακού Συµβούλου. 

5. Τη µε αριθµ.πρωτ. οικ. 6069/365/21-01-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισµού αποφαινόµενων οργάνων  

6. Τη µε αριθµ. πρωτ. οικ. 7146/422/26-01-2016 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού Περιφέρειας Ηπείρου 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 1/5/15-02-2016) 

 
Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ∆ήµου 
Μετσόβου για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση χώρων ποτίσµατος ζώων στο Ανθοχώρι 
Μετσόβου ( Προµήθεια υλικών )» προϋπολογισµού 17.350,00 €. 
 
Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης δύο εκπροσώπους από την Περιφέρεια Ηπείρου: 

α) Τον κ. Αντωνίου Ιωάννη, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, υπάλληλο της ∆νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε αναπληρωτή του τον κ. Νάκα Αθανάσιο, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
υπάλληλο της ∆νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 

β) Τον κ. Νάκο Αργύριο, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών ∆οµικών Έργων), υπάλληλο της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, µε αναπληρωτή του τον κ. Στάµο Γεώργιο, ΤΕ 
Εργοδηγών, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 
 

� ΜΕΙΟΨΗΦΗΣΕ η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1. Πάντος Παναγιώτης  
2. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 
3. Γοργόλης Βασίλειος 
4. Καττής Νικόλαος 
5. Λάµπρου Αλκιβιάδης 
6. Γιολδάσης Βησ. Βασίλειος 
7. Παπαχρήστου Βασίλειος  
8. Φίλη-Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 
9. Μπούµπα Βασιλική 
10. ΠάικαςΣπυρίδων 
11. Μπασιούκας Κων/νος 
12. Ζάκας Γεώργιος 
13. Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 1/15-02-2016 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την υπ’ 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 καθώς και µε την υπ’αριθµ.11/51/23-12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις δεκαπέντε (15) Φεβρουαρίου του έτους 
2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. οικ. 11741/653/10-02-2016 
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: Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Γοργόλης Βασίλειος, Καττής Νικόλαος, Λάµπρου 
Αλκιβιάδης, Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα, Παπαχρήστου Βασίλειος, Φίλη-Πασχάλη 
Αντιγόνη-Βασιλική, Μπούµπα Βασιλική, ΠάικαςΣπυρίδων, Μπασιούκας Κων/νος, Ζάκας Γεώργιος 
και Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) Περιφερειακοί Σύµβουλοι. 

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

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

 
ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ∆ήµου 
Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες στεγανοποίησης λαογραφικού µουσείου 
Βίτσας Ζαγορίου» προϋπολογισµού 20.000,00 € και ορισµό δύο µελών µε τους αναπληρωτές 
τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 
 

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

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

2. Τον Οργανισµό Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) 
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 

3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 
Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε 
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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 καθώς και την υπ’αριθµ.11/51/23-
12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί 
εκλογής νέου αναπληρωµατικού µέλους λόγω ανεξαρτητοποίησης Περιφερειακού Συµβούλου. 

5. Τη µε αριθµ.πρωτ. οικ. 131526/6469/23-12-2015 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισµού αποφαινόµενων οργάνων  

6. Τη µε αριθµ. πρωτ. οικ. 7150/424/26-01-2016 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού Περιφέρειας Ηπείρου 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 1/6/15-02-2016) 

 
Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ∆ήµου 
Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες στεγανοποίησης λαογραφικού µουσείου Βίτσας 
Ζαγορίου» προϋπολογισµού 20.000,00 €. 
 

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

α) τον κ. Νάκο Αργύριο, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών ∆οµικών Έργων), υπάλληλο της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, µε αναπληρωτή του τον κ. Στάµο Γεώργιο, ΤΕ 
Εργοδηγών υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 

β) την κ.Βάββα Λαµπρινή, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου µε αναπληρώτρια την κα. Τσέτσου Μαρία, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, 
υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 
 

� ΜΕΙΟΨΗΦΗΣΕ η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1) Πάντος Παναγιώτης  
2) Παπαγρηγορίου Νικόλαος 
3) Γοργόλης Βασίλειος 
4) Καττής Νικόλαος 
5) Λάµπρου Αλκιβιάδης 
6) Γιολδάσης Βησ. Βασίλειος 
7) Παπαχρήστου Βασίλειος  
8) Φίλη-Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 
9) Μπούµπα Βασιλική 
10) ΠάικαςΣπυρίδων 
11) Μπασιούκας Κων/νος 
12) Ζάκας Γεώργιος 
13) Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 1/15-02-2016 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την υπ’ 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 καθώς και µε την υπ’αριθµ.11/51/23-12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις δεκαπέντε (15) Φεβρουαρίου του έτους 
2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. οικ. 11741/653/10-02-2016 
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: Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Γοργόλης Βασίλειος, Καττής Νικόλαος, Λάµπρου 
Αλκιβιάδης, Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα, Παπαχρήστου Βασίλειος, Φίλη-Πασχάλη 
Αντιγόνη-Βασιλική, Μπούµπα Βασιλική, ΠάικαςΣπυρίδων, Μπασιούκας Κων/νος, Ζάκας Γεώργιος 
και Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) Περιφερειακοί Σύµβουλοι. 

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

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

 

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Πρέβεζας και του ∆ήµου Πάργας για την υλοποίηση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις, 
τσιµεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, τεχνικά έργα και σηµάνσεις σε περιοχές του  ∆ήµου 
Πάργας» προϋπολογισµού 297.000,00 € και ορισµό δύο µελών µε τους αναπληρωτές τους 
από την Περιφέρεια Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 
 

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

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

2. Τον Οργανισµό Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) 
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 

3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 
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Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 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 καθώς και την υπ’αριθµ.11/51/23-
12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί 
εκλογής νέου αναπληρωµατικού µέλους λόγω ανεξαρτητοποίησης Περιφερειακού Συµβούλου. 

5. Τη µε αριθµ.πρωτ. οικ. 131526/6469/23-12-2015 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισµού αποφαινόµενων οργάνων  

6. Η αριθµ. 5/2016 (Πρακτικό 1ο /2016) απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Πάργας 
7. Τη µε αριθµ. πρωτ. οικ. 7150/424/26-01-2016 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού 

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

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 1/7/15-02-2016) 

 
Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Πρέβεζας και του ∆ήµου Πάργας για την υλοποίηση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις, 
τσιµεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, τεχνικά έργα και σηµάνσεις σε περιοχές του  ∆ήµου Πάργας» 
προϋπολογισµού 297.000,00 €. 
 

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης δύο εκπροσώπους από την Περιφέρεια Ηπείρου 
/ Π.Ε. Πρέβεζας: 

α) τον κ. Κατσιµπόκη Κων/νο, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας µε αναπληρωτή του τον κ. Μπούρα Χαράλαµπο, ΠΕ Μηχανικών 
(Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας και 

β) τον κ. Κρητικό ∆ηµήτριο, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Πρέβεζας, µε αναπληρωτή του τον κ. Αθανάσιο Λέκκο, ΤΕ Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο), 
υπάλληλο της ∆νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας. 
 

� ΜΕΙΟΨΗΦΗΣΕ η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1) Πάντος Παναγιώτης  
2) Παπαγρηγορίου Νικόλαος 
3) Γοργόλης Βασίλειος 
4) Καττής Νικόλαος 
5) Λάµπρου Αλκιβιάδης 
6) Γιολδάσης Βησ. Βασίλειος 
7) Παπαχρήστου Βασίλειος  
8) Φίλη-Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 
9) Μπούµπα Βασιλική 
10) ΠάικαςΣπυρίδων 
11) Μπασιούκας Κων/νος 
12) Ζάκας Γεώργιος 
13) Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 1/15-02-2016 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την υπ’ 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 καθώς και µε την υπ’αριθµ.11/51/23-12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις δεκαπέντε (15) Φεβρουαρίου του έτους 
2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. οικ. 11741/653/10-02-2016 
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: Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Γοργόλης Βασίλειος, Καττής Νικόλαος, Λάµπρου 
Αλκιβιάδης, Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα, Παπαχρήστου Βασίλειος, Φίλη-Πασχάλη 
Αντιγόνη-Βασιλική, Μπούµπα Βασιλική, ΠάικαςΣπυρίδων, Μπασιούκας Κων/νος, Ζάκας Γεώργιος 
και Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) Περιφερειακοί Σύµβουλοι. 

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

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

 

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της 6ΗΣ 
Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και ∆υτικής Ελλάδας 
για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση οροφής στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού»,  
προϋπολογισµού 24.600,00 € και ορισµό δύο µελών µε τους αναπληρωτές τους από την 
Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισµό Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) 
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 

3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 
Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε 
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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 καθώς και την 
υπ’αριθµ.11/51/23-12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου περί εκλογής νέου αναπληρωµατικού µέλους λόγω ανεξαρτητοποίησης 
Περιφερειακού Συµβούλου. 

5. Τη µε αριθµ.πρωτ. οικ. 128706/6297/16-12-2015 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισµού αποφαινόµενων οργάνων. 

6. Το αριθµ. 6627/11-02-2016 έγγραφο της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – 
Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και ∆υτικής Ελλάδας. 

7. Τη µε αριθµ. πρωτ. 8614/493/01-02-2016 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 1/8/15-02-2016) 

 
Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της 6ΗΣ 
Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και ∆υτικής Ελλάδας για 
την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση οροφής στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού 
προϋπολογισµού 24.600,00 €. 
 

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης δύο εκπροσώπους από την Περιφέρεια Ηπείρου 
/ Π.Ε. Πρέβεζας: 

α) τον κ. Νάκο Αργύριο, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών ∆οµικών Έργων), υπάλληλο της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, µε αναπληρώτριά του την κα. Πριοβόλου Αθηνά, 
∆Ε Τεχνικών (Εργοδηγός), υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 

β) τον κ. Τσιούµπο ∆ηµήτριο, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου µε αναπληρώτριά του την κα. Καραγιώτη Αικατερίνη,  ΠΕ 
Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της ∆νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου. 
� ΜΕΙΟΨΗΦΗΣΕ η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1) Πάντος Παναγιώτης  
2) Παπαγρηγορίου Νικόλαος 
3) Γοργόλης Βασίλειος 
4) Καττής Νικόλαος 
5) Λάµπρου Αλκιβιάδης 
6) Γιολδάσης Βησ. Βασίλειος 
7) Παπαχρήστου Βασίλειος  
8) Φίλη-Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 
9) Μπούµπα Βασιλική 
10) ΠάικαςΣπυρίδων 
11) Μπασιούκας Κων/νος 
12) Ζάκας Γεώργιος 
13) Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 1/15-02-2016 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την υπ’ 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 καθώς και µε την υπ’αριθµ.11/51/23-12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις δεκαπέντε (15) Φεβρουαρίου του έτους 
2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. οικ. 11741/653/10-02-2016 
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: Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Γοργόλης Βασίλειος, Καττής Νικόλαος, Λάµπρου 
Αλκιβιάδης, Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα, Παπαχρήστου Βασίλειος, Φίλη-Πασχάλη 
Αντιγόνη-Βασιλική, Μπούµπα Βασιλική, ΠάικαςΣπυρίδων, Μπασιούκας Κων/νος, Ζάκας Γεώργιος 
και Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) Περιφερειακοί Σύµβουλοι. 

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

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

 

ΘΕΜΑ 9ο 

 

Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού & 
Αθλητισµού, της Περιφέρειας Ηπείρου, του ∆ήµου Ιωαννιτών  και της ∆ηµοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού θεάτρου Ιωαννίνων (∆Η.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ.) για το έτος 
2016, προϋπολογισµού 30.000,00 €, και ορισµό ενός (1) µέλους µε τον αναπληρωτή του 
από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

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

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

2. Τον Οργανισµό Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) 
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 

3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 
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Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 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 καθώς και την 
υπ’αριθµ.11/51/23-12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου περί εκλογής νέου αναπληρωµατικού µέλους λόγω ανεξαρτητοποίησης 
Περιφερειακού Συµβούλου. 

5. Τη µε αριθµ.πρωτ. οικ. 11342/607/09-02-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισµού αποφαινόµενων οργάνων. 

6. Το αριθµ. 15330/347/156/44/20-01-2016 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισµού & 
Αθλητισµού (Τµήµα Θεάτρου & Χορού). 

7. Την αριθµ. 33/2016 απόφαση ( Πρακτικό 01/2016) του ∆.Σ. του ∆ήµου Ιωαννιτών. 
8. Τη µε αριθµ. πρωτ. 11468/609/09-02-2016 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού 

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

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 1/9/15-02-2016) 

 
Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού, 
της Περιφέρειας Ηπείρου, του ∆ήµου Ιωαννιτών  και της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Περιφερειακού θεάτρου Ιωαννίνων (∆Η.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ.) για το έτος 2016, προϋπολογισµού 
30.000,00 € και τη προσθήκη άρθρου για τη σύσταση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Ηπείρου την κα. 
Μπάρκα Βασιλική, ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων (∆ιοικητικού Λογιστικού), υπάλληλο της ∆/νσης 
∆ια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου & Τουρισµού Περιφέρειας Ηπείρου µε αναπληρωτή 
της τον κ. Φλώρο Παύλο, ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων (∆ιοικητικού Λογιστικού), υπάλληλο της 
∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου & Τουρισµού Περιφέρειας Ηπείρου. 
 

� ΜΕΙΟΨΗΦΗΣΕ η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1) Πάντος Παναγιώτης  
2) Παπαγρηγορίου Νικόλαος 
3) Γοργόλης Βασίλειος 
4) Καττής Νικόλαος 
5) Λάµπρου Αλκιβιάδης 
6) Γιολδάσης Βησ. Βασίλειος 
7) Παπαχρήστου Βασίλειος  
8) Φίλη-Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 
9) Μπούµπα Βασιλική 
10) ΠάικαςΣπυρίδων 
11) Μπασιούκας Κων/νος 
12) Ζάκας Γεώργιος 
13) Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 1/15-02-2016 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την υπ’ 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 καθώς και µε την υπ’αριθµ.11/51/23-12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις δεκαπέντε (15) Φεβρουαρίου του έτους 
2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. οικ. 11741/653/10-02-2016 
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: Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Γοργόλης Βασίλειος, Καττής Νικόλαος, Λάµπρου 
Αλκιβιάδης, Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα, Παπαχρήστου Βασίλειος, Φίλη-Πασχάλη 
Αντιγόνη-Βασιλική, Μπούµπα Βασιλική, ΠάικαςΣπυρίδων, Μπασιούκας Κων/νος, Ζάκας Γεώργιος 
και Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) Περιφερειακοί Σύµβουλοι. 

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

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

 

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στο Συντονιστικό Όργανο µε έδρα τα γραφεία 
της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», για την ανάδειξη και διατήρηση του Γεωπάρκου Βίκου – Αώου µε την 
ονοµασία «Επιτροπή ∆ιατήρησης και Ανάδειξης Γεωπάρκου Βίκου – Αώου» και διακριτικό 
τίτλο «Ε.∆Ι.Α.ΓΕ. Βίκου – Αώου». 
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισµό Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) 
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 

3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 
Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε 
µε την απ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του 
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Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, ως προς την εκχώρηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης επιπλέον αρµοδιοτήτων καθώς και την 
υπ’αριθµ.11/51/23-12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου περί εκλογής νέου αναπληρωµατικού µέλους λόγω ανεξαρτητοποίησης 
Περιφερειακού Συµβούλου. 

5. Τη µε αριθµ. πρωτ. οικ. 1089/10-12-2015 εισήγηση Αναπτυξιακής Ηπείρου Α.Ε. 
Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισµού αποφαινόµενων 
οργάνων  

6. Τη µε αριθµ. πρωτ. 11468/609/09-02-2016 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 1/10/15-02-2016) 

 
Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Συντονιστικό Όργανο µε έδρα τα γραφεία 
της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», για την ανάδειξη και διατήρηση του Γεωπάρκου Βίκου – Αώου µε την 
ονοµασία «Επιτροπή ∆ιατήρησης και Ανάδειξης Γεωπάρκου Βίκου – Αώου», διακριτικό τίτλο 
«Ε.∆Ι.Α.ΓΕ. Βίκου – Αώου» και συµβαλλόµενους φορείς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.-
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ («ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»), την Περιφέρεια Ηπείρου, το 
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), το Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών 
∆ρυµών Βίκου-Αώου και Πίνδου, το ∆ήµο Κόνιτσας, το ∆ήµο Ζαγορίου και την Περιφερειακή 
Υπηρεσία Τουρισµού Ηπείρου. 

Ορίζει εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Ηπείρου τον κ. Τσιάρα Ευάγγελο, ΠΕ Περιβάλλοντος, 
υπάλληλο της ∆νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας Ηπείρου µε 
αναπληρωτή του τον κ. Παπαγιάννη Ιωάννη, ΠΕ Περιβάλλοντος, υπάλληλο της ∆νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 
 

� ΛΕΥΚΟ ψήφισε  ο κ. Καττής Νικόλαος, µέλος της παράταξης «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ». 

� ΛΕΥΚΟ ψήφισε  η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1) Πάντος Παναγιώτης  
2) Παπαγρηγορίου Νικόλαος 
3) Γοργόλης Βασίλειος 
4) Καττής Νικόλαος 
5) Λάµπρου Αλκιβιάδης 
6) Γιολδάσης Βησ. Βασίλειος 
7) Παπαχρήστου Βασίλειος  
8) Φίλη-Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 
9) Μπούµπα Βασιλική 
10) ΠάικαςΣπυρίδων 
11) Μπασιούκας Κων/νος 
12) Ζάκας Γεώργιος 
13) Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 1/15-02-2016 Πρακτικό Συνεδριάσεως 
 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την υπ’ 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 καθώς και µε την υπ’αριθµ.11/51/23-12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις δεκαπέντε (15) Φεβρουαρίου του έτους 
2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. οικ. 11741/653/10-02-2016 
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: Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Γοργόλης Βασίλειος, Καττής Νικόλαος, Λάµπρου 
Αλκιβιάδης, Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα, Παπαχρήστου Βασίλειος, Φίλη-Πασχάλη 
Αντιγόνη-Βασιλική, Μπούµπα Βασιλική, ΠάικαςΣπυρίδων, Μπασιούκας Κων/νος, Ζάκας Γεώργιος 
και Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) Περιφερειακοί Σύµβουλοι. 

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

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

 

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων) για την υλοποίηση του έργου: 
«Αποµάκρυνση στραγγιδίων για την αποφόρτιση του κυτάρου του Χ.Υ.Τ.Α. 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπέιρου (Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισµού 59.000,00 
€ (χωρίς ΦΠΑ) και ορισµό ενός (1) µέλους µε τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια 
Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισµό Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) 
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 

3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 
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4. Την αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 
Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 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 καθώς και την 
υπ’αριθµ.11/51/23-12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου περί εκλογής νέου αναπληρωµατικού µέλους λόγω ανεξαρτητοποίησης 
Περιφερειακού Συµβούλου. 

5. Την αριθµ. 19/2016 απόφαση του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 1/11/15-02-2016) 

 
Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων) για την υλοποίηση του έργου: «Αποµάκρυνση 
στραγγιδίων για την αποφόρτιση του κυτάρου του Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
Περιφέρειας Ηπέιρου ( Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισµού 59.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Ηπείρου τα 

Α)τον κ. Παπαδηµητρίου Βλάσιο, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της ∆νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου µε αναπληρώτριά του την κα. Πριοβόλου Αθηνά, ∆Ε 
Τεχνικών (Εργοδηγός), υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

Β) Στάµο Γεώργιο, ΤΕ Εργοδηγών υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 
µε αναπληρώτρια την κ. Βασιλική Παπαδηµητρίου υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου. 
� ΜΕΙΟΨΗΦΗΣΕ η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1) Πάντος Παναγιώτης  
2) Παπαγρηγορίου Νικόλαος 
3) Γοργόλης Βασίλειος 
4) Καττής Νικόλαος 
5) Λάµπρου Αλκιβιάδης 
6) Γιολδάσης Βησ. Βασίλειος 
7) Παπαχρήστου Βασίλειος  
8) Φίλη-Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 
9) Μπούµπα Βασιλική 
10) ΠάικαςΣπυρίδων 
11) Μπασιούκας Κων/νος 
12) Ζάκας Γεώργιος 
13) Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) 
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∆10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

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

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

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

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

 
 
Ηµεροµηνία: 01-03-2016 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόµενου): 19004/905 

Ηµεροµηνία: 01-02-2016 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόµενου): 123286/4432 

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 Προς: 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου- ∆υτικής 
Μακεδονίας 
Γενική ∆/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής 
∆/νσης ΠΕ. & ΧΩ. ΣΧ. Ηπείρου, 
Τµήµα ΠΕ. & ΧΩ. ΣΧ. 
5o χλµ. Ε.Ο. Ιωαννίνων Κοζάνης 
45445 Ιωάννινα 
Υπόψη: κ. Κλειώ Συρµακέση 

 

Περιφέρεια Ηπείρου 

∆/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 

Τµήµα Περιβάλλοντος  

Ενταύθα 

(µε ένα αντίγραφο της γνωµοδότησης) 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέµα 12ο 

Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και 
έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου(Υποκατηγορία Α2, οµάδα 8η), πλωτή 
µονάδα εκτροφής θαλάσσιων µεσογειακών ιχθύων, στη θέση «Όρµου Παγανιά», Λωρίδας Σαγιάδας, 
∆ήµου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας.».Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της 
δραστηριότητας είναι η εταιρεία: “ΣΑΓΙΑ∆Α ΦΙΣ Α.Ε.”.  

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

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

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η 
ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΕΣΤΑΛΗ Η 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

    

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και 
έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου(Υποκατηγορία Α2, οµάδα 8η), πλωτή µονάδα 
εκτροφής θαλάσσιων µεσογειακών ιχθύων, στη θέση «Όρµου Παγανιά», Λωρίδας Σαγιάδας, ∆ήµου Φιλιατών 
Π.Ε. Θεσπρωτίας.».Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η 
εταιρεία: “ΣΑΓΙΑ∆Α ΦΙΣ Α.Ε.”.  

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της υπηρεσίας µας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σηµείο 2 του 
παρόντος) και κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο – δραστηριότητα του 
σηµείου 1 του παρόντος, η γνωµοδότησή µας επί του φακέλου της Μ. Π. Ε. έχει ως εξής: 

 
Η παρούσα µελέτη αναφέρεται στην ανάλυση και εξέταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως 

αυτές απορρέουν από τη λειτουργία υφιστάµενης µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή της Λωρίδας 
Σαγιάδας του ∆ήµου Φιλιατών. Η µονάδα εκµεταλλεύεται µε το σύστηµα πλωτών ιχθυοκλωβών τσιπούρα, 
λαυράκι, και διάφορα µεσογειακά είδη θαλασσινού νερού και είναι δυναµικότητας 180 τόνων. Η µονάδα 
ανήκει στην εταιρία ΣΑΓΙΑ∆Α ΦΙΣ Α.Ε. και ανήκει στον κ. Φερεντίνο Γεώργιο του Παύλου, κάτοικο 
Σαγιάδας.  

Η εγκατάστασης της µονάδας βρίσκεται στη θέση «Όρµος Παγανιάς», Λωρίδα Σαγιάδας, ∆. Φιλιατών, 
Π. Ε. Θεσπρωτίας, και καταλαµβάνει συνολική έκταση 15 στρεµµάτων.  

H µονάδα βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 9χλµ από τον κοντινότερο οικισµό Σαγιάδα. 
Συγχρόνως δεν εντάσσεται στο δίκτυο Φύση 2000, ούτε βρίσκεται εντός αρχαιολογικής ζώνης.  

Οι χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης της πλωτής µονάδας λειτουργούν σε χερσαία έκταση 
2.008,50τ.µ., η οποία βρίσκεται στη θέση όρµου Παγανιάς απέναντι από τη µισθωµένη θαλάσσια έκταση από 
την Π. Ηπείρου. Η χερσαία έκταση έχει εκµισθωθεί από την εταιρία σύµφωνα µε απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας. Οι χερσαίες εκτάσεις, σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό της µονάδας, θα περιλαµβάνουν τρία 
κτίσµατα (δύο σε επαφή και ένα ανεξάρτητο) συνολικού εµβαδού 320 τ.µ.: 
Α. Κτήριο Συσκευαστηρίου. 
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Β. Κτήριο Αποθήκης τροφών – συνεργείο – αποδυτήρια και γραφείο κτηνιάτρου. 
Γ. Φυλάκιο – ∆ιοίκηση. 

Στην µελέτη δίνονται οι παρακάτω αποστάσεις της µονάδας από: 
άλλες λειτουργούσες µονάδες του ίδιου ή άλλου φορέα, 225µέτρα. 
την ακτή, 25µ. 
λειτουργούσες τουριστικές µονάδες ή εγκαταστάσεις και από υφιστάµενες, >4χλµ. 
οικιστικές αναπτύξεις και/ ή προγραµµατιζόµενες µε βάση εγκεκριµένα ή υπό εκπόνηση και ΣΧΟΟΑΠ, 
8,5χλµ. 
νοµίµως υφιστάµενους οικισµούς ή οικιστικές περιοχές προβλεπόµενες από εγκεκριµένα ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ, 
>8,5χλµ. 

 
Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

� Η απόσταση από άλλες λειτουργούσες µονάδες είναι µικρότερη της απαιτούµενης από 500µ (225µ). 
� Η απόσταση της πλωτής µονάδας από τη στεριά είναι µικρότερη της απαιτούµενης των 50µ (25 µ). 
� Η µελέτη απαιτείται να προσαρµοσθεί στις διατάξεις της νέας ΚΥΑ 31722/04.11.2011 «Έγκριση Ειδικού 

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της 
στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων» καθώς και του Νόµου 4282/2014 «Ανάπτυξη 
Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις». 

 
Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σηµείου 1 του 
παρόντος και λαµβάνοντας υπόψη τόσο την από 01-02-2016 εισήγηση της ∆/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Θεσπρωτίας του σηµείου 2 του παρόντος 
όσο και το γεγονός ότι η αδειοδοτούσα αρχή όφειλε να ζητήσει από τον επενδυτή να προχωρήσει σε αίτηµα 
µετεγκατάστασης πριν από την έκδοση της ΑΕΠΟ, η γνωµοδότησή µας επί του φακέλου της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής: 

 
Αποφασίζει οµόφωνα 

(απόφαση 1/12/15-02-2016) 
 

Επιστρέφει στην αδειοδοτούσα αρχή, που είναι η ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου ∆υτικής Μακεδονίας, το φάκελο της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 8η), πλωτή µονάδα εκτροφής θαλάσσιων 
µεσογειακών ιχθύων, στη θέση «Όρµου Παγανιά», Λωρίδας Σαγιάδας, ∆ήµου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας.» 
µε φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την εταιρεία: “ΣΑΓΙΑ∆Α ΦΙΣ 
Α.Ε.”.  
 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

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

 

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

 

Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
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∆. ∆Ε ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ 
Μ.Π.Ε. ∆ΙΟΤΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ 
ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ 
ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 

 
 

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

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

1) Φάκελος της ΜΠΕ 
2) Εισηγητικό Σηµείωµα της ∆/νσης Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας 

Ηπείρου, Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. 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 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1) Πάντος Παναγιώτης  
2) Παπαγρηγορίου Νικόλαος 
3) Γοργόλης Βασίλειος 
4) Καττής Νικόλαος 
5) Λάµπρου Αλκιβιάδης 
6) Γιολδάσης Βησ. Βασίλειος 
7) Παπαχρήστου Βασίλειος  
8) Φίλη-Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 
9) Μπούµπα Βασιλική 
10) ΠάικαςΣπυρίδων 
11) Μπασιούκας Κων/νος 
12) Ζάκας Γεώργιος 
13) Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 

√ 
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∆10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

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

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

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

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

 
 
Ηµεροµηνία: 01-03-2016 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόµενου): 19013/906 

Ηµεροµηνία:20-01-2016 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόµενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 Προς: 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου- ∆υτικής 
Μακεδονίας 
Γενική ∆/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής 
∆/νσης ΠΕ. & ΧΩ. ΣΧ. Ηπείρου, 
Τµήµα ΠΕ. & ΧΩ. ΣΧ. 
5o χλµ. Ε.Ο. Ιωαννίνων Κοζάνης 
45445 Ιωάννινα 
Υπόψη: κ. Λάµπρο Τροµπούκη 

 

Περιφέρεια Ηπείρου 

∆/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 

Τµήµα Περιβάλλοντος  

Ενταύθα 

(µε ένα αντίγραφο της γνωµοδότησης 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέµα 13ο 

Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και 
έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (κατηγορία Α2, οµάδα 10 η, α/α 8): 
«Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 1,7 MW, στο ρέµα Ελληνικό στην Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής του 
∆ήµου Κόνιτσας, Π. Ε. Ιωαννίνων.» Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της 
δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΤΡΙΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.». 

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

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

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η 
ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΕΣΤΑΛΗ Η 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

    

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και 
έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (κατηγορία Α2, οµάδα 10 η, α/α 8): «Μικρό 
υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 1,7 MW, στο ρέµα Ελληνικό στην Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής του ∆ήµου Κόνιτσας, 
Π. Ε. Ιωαννίνων.» Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η 
εταιρεία: «ΤΡΙΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Υπηρεσίας µας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σηµείο 2 του 
παρόντος) και κατόπιν σχετικού αιτήµατος της Περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του 
σηµείου 1 του παρόντος, η γνωµοδότησή µας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
έχει ως εξής: 

Φορέας  λειτουργίας της µονάδας του   θέµατος   είναι η εταιρεία «ΤΡΙΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε..». 

  Το προτεινόµενο έργο αποτελείται από τα Έργα Κεφαλής (Υδροληψία), τον Αγωγό Προσαγωγής 
και το Σταθµό Παραγωγής.  

Η Υδροληψία εκτροπής θα βρίσκεται επί της κοίτης του ρέµατος Ελληνικού, σε υψόµετρο 
+1.084,50m, και συνολικού ύψους 3,5m. Το νερό µέσω της Υδροληψίας θα διοχετεύεται σε εξαµµωτή και 
κατόπιν µε υπερχείλιση στην δεξαµενή φόρτισης. Στην συνέχεια µέσω του αγωγού προσαγωγής, συνολικού 
µήκους 1.775m περίπου, θα οδηγείται στο κτίριο του Υδροηλεκτρικού Σταθµού Παραγωγής, όπου θα 
βρίσκεται η µονάδα ηλεκτροπαραγωγής (υψόµετρο δαπέδου Σταθµού +978,70m). Το νερό µετά την δίοδό 
του από τη µονάδα, µέσω της διώρυγας φυγής θα διοχετεύεται στην κοίτη του ρέµατος Ελληνικού στο 
υψόµετρο +975,25m. Η εγκατεστηµένη ισχύς του ΥΗΕ είναι P=1710 KW, η δε ηλεκτρική του ισχύς 1640 
KWe. Η παραγόµενη ενέργεια θα ανέρχεται σε E=4,63GWH ετησίως. 

 Ο µεν Σταθµός Παραγωγής απέχει 650 m σε ευθεία από τον οικισµό της Αγίας Παρασκευής, θα 
έχει διαστάσεις 17,0m Χ 10,0m και το κύριο δάπεδό του θα κατασκευαστεί στο υψόµετρο +978,70 m ούτως 
ώστε να υπάρχει προστασία του έναντι πληµµυρών, η δε Υδροληψία απέχει αντίστοιχα σε ευθεία 3,5 Km 
από τον οικισµό της Φούρκας. Το ρέµα Ελληνικό αποτελεί µαζί µε το ρέµα του Βαθύλακκου βασικούς 
κλάδους του Βουρκοπόταµου ο οποίος αποτελεί µε την σειρά του κλάδο του Σαραντάπορου. 
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Η Υδροληψία εκτροπής ‘‘ορεινού τύπου’’ µε µικρό υπερπηδητό φράγµα µέγιστου ύψος 3,50m, 
τοποθετείται παραπλεύρως υφισταµένου δασικού δρόµου, άρα υπάρχει δυνατότητα προσπέλασης όπως 
υπάρχει και στο Σταθµό Παραγωγής. Ο Αγωγός Προσαγωγής έχει συνολικό µήκος 1775 m µέτρα, 
κατασκευάζεται εντός ορύγµατος παράπλευρα της νότιας κοίτης του ρέµατος και οδεύει παράλληλα 
υφιστάµενου ασφαλτοστρωµένου δρόµου. Σοβαρό πλεονέκτηµα της θέσης εγκατάστασης του προτεινόµενου 
ΜΥΗΕ είναι η εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης στα έργα της Υδροληψίας αλλά και στο Σταθµό Παραγωγής 
µε τη διάνοιξη δρόµου µήκους ελάχιστων µέτρων. Για τις ανάγκες δε της λειτουργίας του έργου θα 
απαιτηθεί η σύνδεση µε το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, η δε εκτιµώµενη απόσταση νέας γραµµής για τη 
ζεύξη θα είναι 1 χλµ. 

Το µήκος του φράγµατος θα είναι 18,0m περίπου εκ των οποίων τα 10m θα είναι εφοδιασµένα µε 
τις κεκλιµένες εσχάρες το δε υπόλοιπο µήκος θα είναι ελεύθερος υπερχειλιστής. Η στέψη του θα είναι στο 
υψόµετρο +1.088 m. Τα έργα για την απόληψη του νερού περιλαµβάνουν τις κεκλιµένες εσχάρες του 
φράγµατος καθώς και εξαµµωτή εφοδιασµένο στην είσοδό του µε θυρόφραγµα αποµόνωσης. Στο τέλος του 
εξαµµωτή θα υπάρχει θυρόφραγµα για την εκκένωση και τον καθαρισµό του. Οι εσχάρες θα αποτελούνται 
από χαλύβδινα ελάσµατα προτύπων διατοµών που θα ενώνονται µεταξύ τους και θα αγκυρωθούν στο 
σκυρόδεµα, τα δε θυροφράγµατα θα είναι χαλύβδινα ολισθαίνοντα εφοδιασµένα µε χειροκίνητο µηχανισµό. 
΄Ολες οι µεταλλικές κατασκευές της Υδροληψίας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή σε χαµηλές 
θερµοκρασίες. 

Προκειµένου να µην διασαλευθεί η επικοινωνία των ψαριών του ρέµατος προβλέπεται η κατασκευή 
∆ιόδου Ιχθύων. Για την οµαλή λειτουργία του οικοσυστήµατος προβλέπεται σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία να 
αφήνεται στη ροή του ρέµατος µία ελάχιστη παροχή διατήρησης του οικοσυστήµατος η οποία υπολογίστηκε 
σε 72lt/sec. Αυτή η παροχή θα διατίθεται µέσω της διόδου ιχθύων και τελικά για την εκ του ασφαλούς 
λειτουργία του συστήµατος θα ανέρχεται σε 80lt/sec. Η ποσότητα της εξασφαλίζεται από τον δόκιµο 
σχεδιασµό των βαθµίδων της διόδου ιχθύων και θα µετράται µε σύστηµα υπερήχων στο ανάντη οριζόντιο 
τµήµα της διόδου ιχθύων. 

Ως κύρια οδός πρόσβασης θα χρησιµοποιηθεί η ασφαλτοστρωµένη Επαρχιακή οδός Φούρκας – 
Αγίας Παρασκευής. Οι υφιστάµενες δασικές οδοί οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν ως πρόσβαση προς τον 
χώρο του σταθµού Παραγωγής έχουν κυµαινόµενο πλάτος 3.5 – 4,0 µέτρων και επαρκή γεωµετρικά 
χαρακτηριστικά. 

 Όσον αφορά στη χωροθέτηση του προτεινόµενου ΜΥΗΕ αναφέρονται τα εξής: 
1) Ο Σταθµός Παραγωγής βρίσκεται πλησίον του οικισµού Αγίας Παρασκευής και εκτός ορίων 
προστατευόµενης περιοχής του Οικολογικού ∆ικτύου Natura 2000. 
2) Η θέση της προτεινόµενης Υδροληψίας βρίσκεται µόλις 360 µέτρα εντός των ορίων περιοχής που είναι 
ενταγµένη στο Οικολογικό ∆ίκτυο Natura 2000, και συγκεκριµένα 
στην περιοχή GR2130002 "Κορυφές Όρους Σµόλικας".  
3) Αναφορικά µε τις ζώνες προστασίας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου αναφέρεται ότι, η θέση του 
προτεινόµενου Σταθµού Παραγωγής είναι εκτός των ορίων της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Βόρειας 
Πίνδου. Η θέση της Υδροληψίας βρίσκονται εντός των ορίων της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Βόρειας 
Πίνδου και εκτός των Περιοχών Προστασίας της Φύσης. ∆ιευκρινίζεται εδώ ότι, στην περιοχή του Εθνικού 
Πάρκου Βόρειας Πίνδου (εκτός των Περιοχών Προστασίας της Φύσης και των Ζωνών ∆ιατήρησης 
Οικοτόπων και Ειδών) επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία ΜΥΗΕ δυναµικότητας ≤5MW, σύµφωνα µε 
τους όρους/περιορισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 3, παρ.25 της ΚΥΑ 23069/14.06.2005 (ΦΕΚ 
639/∆/14.06.2005). 

Το όλο έργο έχει λάβει : 
1) Άδεια Παραγωγής από τη ΡΑΕ µε την υπ. αριθ. 1787/2010 απόφαση Ρ.Α.Ε. 
2) Θετική γνωµοδότηση µε όρους από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας – ΠΕΧΩΠ Π.Ε. Ιωαννίνων. 
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Προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι 
- Οι εκσκαφές που θα πραγµατοποιηθούν να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες. 
- Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση υλικού που προέρχεται από τις εκσκαφές, εφόσον είναι κατάλληλο για την 
κατασκευή επιχωµάτων και σκαµµάτων. 
- Για κάθε είδους εκσκαφή να χρησιµοποιηθούν διατρητικά µηχανήµατα µε φίλτρα συγκράτησης σκόνης. 
- Η µεταφορά των υλικών να γίνεται µε φορτηγά, όπως προβλέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία και όχι 
µε υπερπλήρωση των φορτηγών. 
- Σε περίπτωση δηµιουργίας σωρών υλικών στο χώρο της κατασκευής του ΥΗΣ να ακολουθείται κατάλληλη 
διαβροχή των σωρών. 
- Κάθε είδους απορρίµµατα και άχρηστα υλικά θα πρέπει να συλλέγονται και να αποµακρύνονται από το 
χώρο του έργου. Η διάθεσή τους θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
- Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών ορυκτελαίων επί του εδάφους. 
- Απαγορεύεται το µπάζωµα ποταµού, χειµάρρου ή ρέµατος. 
- Απαγορεύεται κάθε µορφής ρύπανση από σκουπίδια, άχρηστα υλικά, λάδια, καύσιµα κ.λπ. κατά τη φάση 
κατασκευής του έργου. 
- Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του έργου, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για 
την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, µε την αποφυγή ρύπανσης των επιφανειακών νερών, των 
υδροφόρων και του περιβάλλοντος χερσαίου χώρου. 
- Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση θα πρέπει να αποµακρυνθεί µετά το πέρας της κατασκευής και ο 
χώρος του εργοταξίου να αποκατασταθεί. 
- Οι διάφορες εκσκαφές δεν θα πρέπει να παραµείνουν ακάλυπτες για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. 
- Οι αποθέσεις υλικών σε σωρούς πρέπει να γίνονται από το ελάχιστο δυνατό ύψος. Οι σωροί δεν θα πρέπει 
να έχουν ύψος µεγαλύτερο των 4m. 
- Θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωµατουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων 
στην περιοχή. 
- Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα πυροπροστασίας για την 
περίπτωση πυρκαγιάς κατά τη λειτουργία των µηχανηµάτων των συνεργείων κτλ και για την ελαχιστοποίηση 
του κινδύνου µετάδοσής της σε παρακείµενες περιοχές. 
- Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να χορηγηθούν όλες οι προβλεπόµενες από την κείµενη 
νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 
- Οι εγκαταστάσεις θα προσαρµοστούν στις τοπογραφικές συνθήκες της περιοχής και οι αλλοιώσεις στο 
περιβάλλον θα είναι κατά το δυνατόν οι ελάχιστες. Κατά τη θεµελίωση του σταθµού παραγωγής, η κοπή 
δένδρων και θάµνων θα περιοριστεί στο ελάχιστο. 
- Το κτίριο του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι εναρµονισµένο µε την αρχιτεκτονική 
φυσιογνωµία της περιοχής. 
- Θα εξασφαλιστούν κατά προτεραιότητα και θα ενταχθούν στον προϋπολογισµό του έργου οι απαιτούµενες 
δαπάνες για τα έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος. 
- Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακοπούν µέχρι την ολοκλήρωση της ανασκαφικής 
έρευνας και τη λήψη της απόφασης κατά το Νόµο σχετικά µε την τύχη τους, η οποία θα κοινοποιείται µε 
έγγραφο στους ενδιαφερόµενους, ενώ η δαπάνη της ανασκαφής θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου, 
βάσει των διατάξεων των άρθρων 8,9,10 και 37 του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων 
και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». 
- Για το θόρυβο κατά την κατασκευή, αυτός δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που καθορίζει η νοµοθεσία. 
- Θα υπάρχει ένα άτοµο κατά την διάρκεια λειτουργίας του σταθµού, που θα καθαρίζει την υδροληψία από 
φερτά υλικά, ώστε να αποφεύγονται τα µπαζώµατα κατά τη διάρκεια των πληµµυρικών παροχών. 
- Το δίκτυο του αγωγού προσαγωγής είναι υπόγειο και δεν απαιτείται καµία παρακολούθηση για την τήρηση 
των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας µελέτης. 
- Η οδοποιία που θα κατασκευαστεί για την πρόσβαση στην υδροληψία θα συντηρείται και θα καθαρίζεται, 
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ούτως ώστε να είναι συχνή η πρόσβαση µας στην υδροληψία. 
Στη Μ.Π.Ε. του θέµατος περιλαµβάνεται Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Ε.Ο.Α.) καθώς και 

υδρολογική µελέτη.  
Καταλήγοντας, σας γνωρίζουµε ότι - κατά την άποψή µας - η εν λόγω ΜΠΕ αντιµετωπίζει κατά 

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

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

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Να ληφθούν αυστηρά υπόψη οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι. 
2. Για το εν λόγω έργο να υπάρχει σύµφωνη γνώµη του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου 

Αώου & Πίνδου. 
 
Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σηµείου 1 του 
παρόντος και λαµβάνοντας υπόψη τόσο την από 20-01-2016 εισήγηση της ∆/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα Περιβάλλοντος του σηµείου 2 του παρόντος η γνωµοδότησή µας επί του φακέλου 
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής: 

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση  1/13/15-02-2016) 
 

Γνωµοδοτεί θετικά για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέµατος, 
όπως διαβιβάσθηκε µε το αριθ. 69001/1983/30-11-2015 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕ. & ΧΩ. ΣΧ. Ηπείρου, 
Τµήµα ΠΕ. & ΧΩ. ΣΧ. Γενική ∆/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτικής Μακεδονίας, µε τους όρους-προϋποθέσεις που θέτει η Υπηρεσία.  

� ΜΕΙΟΨΗΦΗΣΕ η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

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

 

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

 

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

 

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

 
 

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

 

 

√ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

1) Εισηγητικό Σηµείωµα της ∆/νσης Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, Τµήµα Περιβάλλοντος  

2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   
Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου. 

3) Αντίγραφο της σελίδας της Ηµερήσιας Εφηµερίδας στην οποία δηµοσιεύθηκε.    

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1) Πάντος Παναγιώτης  
2) Παπαγρηγορίου Νικόλαος 
3) Γοργόλης Βασίλειος 
4) Καττής Νικόλαος 
5) Λάµπρου Αλκιβιάδης 
6) Γιολδάσης Βησ. Βασίλειος 
7) Παπαχρήστου Βασίλειος  
8) Φίλη-Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 
9) Μπούµπα Βασιλική 
10) ΠάικαςΣπυρίδων 
11) Μπασιούκας Κων/νος 
12) Ζάκας Γεώργιος 
13) Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
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∆10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

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

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

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

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

 
 
Ηµεροµηνία: 01-02-2016 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόµενου): 19018/907 

Ηµεροµηνία: 01-02-2016 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόµενου): 9387/254 

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 Προς: 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου- ∆υτικής 
Μακεδονίας 
Γενική ∆/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής 
∆/νσης ΠΕ. & ΧΩ. ΣΧ. Ηπείρου, 
Τµήµα ΠΕ. & ΧΩ. ΣΧ. 
5o χλµ. Ε.Ο. Ιωαννίνων Κοζάνης 
45445 Ιωάννινα 
Υπόψη: κ. ….. 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

∆/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 

Τµήµα Περιβάλλοντος  

Ενταύθα 

(µε ένα αντίγραφο της γνωµοδότησης 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέµα 14ο 

Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και 
έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 10η, α/α 7 - 
οµάδα 4η, α/α 22- οµάδα 9, α/α 201): «Εγκατάσταση µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
καύση βιοµάζας (βιοέλαια ή βιορευστά), ισχύος 100 KW, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ 
αριθ. τεµάχιο 230 -α της διανοµής Σκλιάβη της Τ.Κ. Κυπαρίσσου του ∆ήµου Φιλιατών Π.Ε. 
Θεσπρωτίας». Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος 
Χαράλαµπος Λέκκας. 

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

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

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η 
ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 
ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

    

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη 
διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 10η, α/α 7 - οµάδα 4η, α/α 22- 
οµάδα 9, α/α 201 ):«Εγκατάσταση µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοµάζας (βιοέλαια ή 
βιορευστά), ισχύος 100 KW, , η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. τεµάχιο 230 -α της διανοµής 
Σκλιάβη της Τ.Κ. Κυπαρίσσου του ∆ήµου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγµατοποίησης και 
λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Χαράλαµπος Λέκκας. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Υπηρεσίας µας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σηµείο 2 του 
παρόντος) και κατόπιν σχετικού αιτήµατος της Περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του 
σηµείου 1 του παρόντος, η γνωµοδότησή µας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
έχει ως εξής: 

  
Σύµφωνα  µε την  ΜΠΕ :  

Φορέας υλοποίησης του  έργου είναι:  ο  κ. Λέκκας Χαράλαµπος .Η έδρα του ιδιώτη βρίσκεται στην Ηγουµενίτσα, στην 
οδό Κύπρου 1, ΤΚ 46100. 
Υπεύθυνος  Μελέτης  και αρµόδιος επικοινωνίας του έργου:  Μεγαρχιώτης Γεώργιος, Μηχ/γος Μηχ/κος 
Το έργο κατατάσσεται {Υ. Α. 1958/2012 και µε την Κ.Υ.Α 3137/191/Φ.15/201}: Στην οµάδα 10: Ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας, υποκατηγορία Α2 µε αύξων αριθµό 7 (ηλεκτροπαραγωγή από σταθµούς καύσης βιοµάζας), Στην οµάδα 4: 
Συστήµατα περιβαλλοντικών υποδοµών, µε α/α 22 , Στην οµάδα 9: Εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίµων, µε 
α/α 201 και εντάσσεται στα έργα χαµηλής όχλησης όπως ορίζονται στο ΦΕΚ1048 /04-04-2012. 
Γεωγαρφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου: Η θέση εγκατάστασης του έργου προσδιορίζεται σε αγροτεµάχιο µε 
αριθµό 230α της διανοµής Σκλιάβης του 1957 Τοπικής Κοινότητας Κυπάρισσου του ∆ήµου Φιλιατών της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.Το σηµείο χωροθέτησης της µονάδας υπάγεται διοικητικά στην Τοπική 
Κοινότητα Κυπάρισσου, ∆ήµου Φιλιατών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, Π. Ηπείρου.   
Το συνολικό εµβαδόν του γηπέδου εγκατάστασης της εξεταζόµενης µονάδας είναι 8825,00 m2 και η επ ιφάνεια κάλυψη  
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66,00 m2 το οποίο αποτυπώνεται στην κάτοψη του  τοπογραφικού διαγράµµατος το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα 
µελέτη.                         
Το γήπεδο εγκατάστασης βρίσκεται σε περιοχή που δεν υπάρχει εγκεκριµένο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ή άλλος 
περιορισµός από πλευράς χρήσεων γης για την εγκατάσταση βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων χαµηλής 
όχλησης, σύµφωνα και µε την 1626/30-06-2015 βεβαίωση χρήσης γης της ∆/νσης Πολεοδοµίας Ηγουµενίτσας η 
οποία επισυνάπτεται στο Παράρτηµα. Επίσης, θετικά γνωµοδότησε τόσο η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, 
σύµφωνα µε το 1449/27-07-2015 έγγραφο, όσο και η Υπηρεσία Νεοτέρων Μνηµείων µε το 2630/09-10-2015 
έγγραφο, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται. ∆ιατίθεται ακόµη πράξη χαρακτηρισµού από την ∆/νση ∆ασών 
Θεσπρωτίας, η οποία χαρακτηρίζει το αγροτεµάχιο µη δασική έκταση και φέρει αριθµό 65056/4819 26-10-2015 και 
επισυνάπτεται στο Παράρτηµα. 
Η πρόσβαση στο χώρο της µονάδας εξασφαλίζεται µέσω υφιστάµενου αγροτικού δρόµου, ενώ κοντά στα όρια του 
γηπέδου διέρχεται και δίκτυο της ∆ΕΗ, το οποίο αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα το οποίο επισυνάπτεται 
στην µελέτη.                         
Σκοπός του συγκεκριµένου έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοµάζας(βιοέλαια και 
βιορευστά), η οποία προέρχεται από την προµήθεια ή συλλογή φυτικών ελαίων, ηλεκτροπαραγωγή µε χρήση µηχανών 
εσωτερικής καύσης και αποκλειστική πώληση της ενέργειας προς τη ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α. Ε. σύµφωνα 
µε την υφιστάµενη νοµοθεσία που ισχύει για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.  
Ένα µέρος της παραγόµενης θερµικής ενέργειας καυσαερίων από τις µηχανές εσωτερικής καύσης θα χρησιµοποιείται 
για την προθέρµανση της πρώτης ύλης. Η εγκατεστηµένη ισχύς ηλεκτροπαραγωγής ανέρχεται σε 0,1 MWel. Όσον 
αφορά τις διαστάσεις της συνολικής εγκατάστασης απαιτούνται περίπου 66 τ. µ. 
Η µονάδα θα έχει 24ωρη λειτουργία, ενώ υπολογίζεται πως στη µονάδα θα εργάζονται 2 άτοµα. Το παραπάνω 
αγροτεµάχιο έχει µισθωθεί από τον φορέα υλοποίησης µε συµβόλαιο µακροχρόνιας µίσθωσης.                                                                  
   Γενικά, η παραγωγική διαδικασία της µονάδας (επεξεργασία των πρώτων υλών και καύσης του προς την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας) µπορεί να χωριστεί στα παρακάτω στάδια και διεργασίες: 
• Υποδοχή, παραλαβή, αποθήκευση των πρώτων υλών σε δεξαµενές από πολυαιθυλένιο. Οι δεξαµενές θα είναι 

δύο, ωφέλιµου όγκου 30m3 η καθεµία. Θα είναι διπλού τοιχώµατος, µε περιµετρική λεκάνη ασφαλείας. 
• Σύστηµα τροφοδοσίας κινητήρων µε ενδιάµεση δεξαµενή όπου γίνεται η προθέρµανση του καυσίµου. Το φυτικό 

έλαιο προκειµένου να εισέλθει στον κινητήρα προς καύση θα πρέπει να προθερµανθεί. Αυτό θα γίνεται εντός 
µικρής δεξαµενής (150 λίτρων) που θα βρίσκεται εντός του containerστέγασης του Η/Ζ. 

• Σύστηµα προετοιµασίας καυσίµου µίγµατος, αποτελούµενο από ηλεκτρικό θερµαντήρα και εναλλάκτη που θα 
χρησιµοποιεί θερµό ρεύµα αέρα του κινητήρα. 

• Καύση των πρώτων υλών εντός του κινητήρα εσωτερικής καύσης και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Γίνεται 
καύση αµιγώς φυτικών ελαίων σε Μ.Ε.Κ. 

• Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης. Περιέχονται όλα τα όργανα αποµόνωσης, διακοπής και χειρισµού του 
κυκλώµατος χαµηλής τάσης. 

• Γενικός έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας. Περιλαµβάνονται εγκαταστάσεις τηλεπαρακολούθησης της µονάδας. 
 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συντεταγµένες του πολυγώνου της συνολικής έκτασης στην οποία πρόκειται 
να γίνει εγκατάσταση του σταθµού, σύµφωνα µε το προβολικό σύστηµα αναφοράς «Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα 
Αναφοράς ΕΓΣΑ 87.    

 
 

Πίνακας 1: Κορυφές Συντεταγµένων (ΕΓΣΑ 87)                                                           
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� ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
Η µονάδα θα αποτελείται από εγκαταστάσεις στις οποίες θα τοποθετηθεί σύγχρονος µηχανολογικός εξοπλισµός 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αποθήκευσης πρώτων υλών. 
 Το συγκρότηµα θα περιλαµβάνει: 
• µονάδα καύσης-παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος,  
• µονάδα διαχείρισης θερµότητας,  
• χώρο διοίκησης,  
• υποσταθµό ανύψωσης τάσης στεγασµένο εντός οικίσκου, καθώς και  
• βοηθητικούς χώρους φόρτωσης, εκφόρτωσης και αποθήκευσης πρώτων υλών και προϊόντων.  

Η µονάδα συνολικά περιλαµβάνει δύο δεξαµενές υποδοχής και αποθήκευσης φυτικών ελαίων, συστήµατα τροφοδοσίας 
ρευστών υλικών.  
  Βασικός Μηχανολογικός Εξοπλισµός 
1. ∆εξαµενές αποθήκευσης καυσίµου. Θα εγκατασταθούν δύο δεξαµενές χωρητικότητας  30 m3 η καθεµία. 
2. Σύστηµα θέρµανσης του εσωτερικού της δεξαµενής µε εναλλάκτη αέρα- υγρού µε χρήση του νερού ψύξης του 

κινητήρα. 
3. Σύστηµα προετοιµασίας µίγµατος σε µικρή δεξαµενή πριν την είσοδο στο χώρο  καύσης (Conversion Kit)µε έλεγχο 

θερµοκρασίας και ιξώδους του καυσίµου. 

4. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης που χρησιµοποιεί το καύσιµο µίγµα (φυτικό έλαιο) για την παραγωγή κινητικής 

ενέργειας. 
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5. Σύστηµα υποβοήθησης του κινητήρα µε εισαγωγή υδρογόνου  (hydrogen kit) 
6. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόµενου ρεύµατος, 400V/50Ηz 
7. Πίνακας Χαµηλής Τάσης και µέσα προστασίας-απόζευξης. 
8.  Κιτ  παραγωγής  υδρογόνου  πριν τον κινητήρα 
9. Μεταλλικό ηχοµονωµένο  container 20" για τον εγκιβωτισµό του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. 
10. Μεταλλικό container 10" το οποίο θα χρησιµοποιηθεί ως αποθήκη αναλώσιµων και ανταλλακτικών. 
  
� ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Το σύνολο του εξοπλισµού θα θεµελιωθεί σε πλάκα από οπλισµένο σκυρόδεµα. 
Οι εργασίες για την κατασκευή της µονάδας και λειτουργίας της µονάδας εν συντοµία περιλαµβάνουν: 
• Χωµατουργικά έργα, έργα διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, δεντροφύτευση στην περίµετρο της περίφραξης του 

αγροτεµαχίου.  
• Κατασκευή και θεµελίωση δεξαµενών αποθήκευσης. 
• Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις παραλαβής βιοµάζας-φυτικών ελαίων και επεξεργασίας αυτής. 

Περιλαµβάνονται οι αντλίες- κυκλοφορητές του φυτικού ελαίου καθώς επίσης και το σύστηµα προθέρµανσης- 
προετοιµασίας του καυσίµου. 

• Εγκατάσταση µονάδας παραγωγής. Στη µονάδα παραγωγής περιλαµβάνεται και το hydrogen kit το οποίο θα παράγει 
µικροποσότητες υδρογόνου που θα εισέρχονται στον κινητήρα προς καύση µαζί µε το φυτικό έλαιο. Το hydrogen kit 
αναµένεται να αυξήσει την απόδοση του κινητήρα λόγω καλύτερης καύσης αλλά και λόγω της υψηλής θερµογόνου 
δύναµης του υδρογόνου. Λειτουργεί µε κλειστό κύκλωµα µικρής ποσότητας απιονισµένου νερού.Η ποσότητα υδρογόνου 
που αναµένεται να παράγεται είναι: 0,18gr/min.                                                                                                                    

• Εγκατάσταση συστηµάτων ισχυρών-ασθενών ρευµάτων,πυρασφάλειας και αντιεκρηκτικής προστασίας.                                        
• Εγκατάσταση υποσταθµού ανύψωσης και εργασίες σύνδεσης στο δίκτυο.                                                                                              
• Θέση του έργου σε λειτουργία. 

 
� Η ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ. Η χρήση νερού περιορίζεται στην εγκατάσταση ενός κλειστού κυκλώµατος που θα χρησιµοποιείται 

στον εναλλάκτη για την προθέρµανση του ελαίου. Θα εγκατασταθεί µία δεξαµενή χωρητικότητας δύο (2)κυβικών 
µέτρων. Σε κανονική λειτουργία, δεν αναµένονται απώλειες νερού. 

� ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία της µονάδας αποτελεί 
η κατάλληλη επεξεργασία  πριν την καύση.Η επεξεργασία συνίσταται αποκλειστικά στην προθέρµανση του φυτικού 
ελαίου, προκειµένου να ελέγξουµε το ιξώδες του καυσίµου, και την θερµοκρασία καύσης. Στο καύσιµο καµία χηµική 
επεξεργασία δεν επιβάλλεται, ούτε καν φιλτράρισµα και πρέπει να περιέχει  συγκεκριµένες συγκεντρώσεις σε 
υγρασία, τέφρα, φωσφόρο, θείο κ.α. Από τη δεξαµενή καυσίµου το φυτικό έλαιο ρέει µέσω αντλίας προς το σύστηµα 
προθέρµανσης. Πριν εισαχθεί στον κινητήρα η θερµοκρασία του ανέρχεται σε 60-70ο C . Ακολούθως εισάγεται προς 

καύση εντός της ΜΕΚ, ενώ στην εισαγωγή παρεµβαίνει και το hydrogen kit. Το kit παράγει µικροποσότητες 

υδρογόνου, οι οποίες βοηθούν στην αύξηση του βαθµού απόδοσης του κινητήρα και στην καλύτερη καύση του 

µίγµατος. 

• Στοιχεία δεξαµενών: Το υλικό κατασκευής τους είναι ανθεκτικό, ειδικό πολυαιθυλένιο LMDPE, µε σταθεροποιητές 

UV, κατάλληλο για αποθήκευση φυτικών ελαίων. Οι δεξαµενές φέρουν όλα τα απαραίτητα ασφαλιστικά στοιχεία για 

έλεγχο διαρροής προς το περιβάλλον µέσω κατάλληλων βαλβίδων 

• Στοιχεία κινητήρα: Ο κινητήρας διαθέτει 6 κυλίνδρους και είναι τετράχρονος. Η βάση του κινητήρα συνδέεται µε 

αποσβεστήρες ταλαντώσεων µε το σώµα του κινητήρα αλλά µεσολαβούν αποσβεστήρες και µεταξύ κινητήρα-

γεννήτριας. 

•  Ανάλυση καυσαερίων: Η ροή καυσαερίων στις µετρήσεις ανέρχονταν σε 324 λίτρα/sec µε θερµοκρασία εξόδου 

κοντά στους 451 οC µε πίεση αντίθλιψης 10kPa. Στην εισαγωγή του κινητήρα η πίεση είναι 6,22kPa µε ροή αέρα 

1636 λίτρα/sec. Η ειδική κατανάλωση στο 100% του φορτίου φτάνει τα 220gr/KWh. 

• Στοιχεία γεννήτριας: Η γεννήτρια είναι τριφασική, τριφασική, αναβαθµιζόµενη, διαθέτει προστασία περιέλιξης, και 

διακόπτη κυκλώµατος. Το σύστηµα διαθέτει αποµακρυσµένη αναγγελία συναγερµού καθώς και διακόπτη ασφαλείας. 

• Γείωση εγκατάστασης: Η γείωση της εγκατάστασης είναι θεµελιακή, στη βάση του υποσταθµού, µε κατάλληλες 

ακτινικές προεκτάσεις στη βάση του σταθµού. Στη µπάρα γείωσης γειώνονται όλα τα µεταλλικά µέρη καθώς και οι 

µανδύες των καλωδίων. 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Μια γενική αποτύπωση της ροής µάζας εντός της µονάδας παραγωγής φαίνεται παρακάτω: ΦΥΤΙΚΑ 
ΕΛΑΙΑ      �     ΚΑΥΣΗ      �      ΕΝΕΡΓΕΙΑ  και ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ.  
•   Κατανάλωση καυσίµου (ανηγµένη): 220 gr/Kwh 
• Εγκατεστηµένη ισχύς: 100 KW 
• Ωριαία κατανάλωση καυσίµου: 22 Kg 
• Κατανάλωση καυσίµου (ετήσια εκτίµηση): 154 τόνοι 
• Ροή καυσαερίων: 0,324 m3 / sec                                                                                                                                    
Με προσθήκη των ενεργειακών χαρακτηριστικών του καυσίµου προκύπτει και το ισοζύγιο ενέργειας της διαδικασίας. 
Η θερµογόνος δύναµη του καυσίµου ανέρχεται σε 38.000 KJ/Kg. Η ροή µάζας του καυσίµου είναι 22 Kg/h. Συνεπώς 
το ενεργειακό περιεχόµενο του καυσίµου είναι 836 MJ/h. Η καύση του καυσίµου αποδίδει 360 MJ/h κινητική 
ενέργεια στο βολάν του κινητήρα. Η θερµογόνος δύναµη των καυσαερίων είναι 476 MJ/h. Από την ενέργεια που 
αποδίδεται στο βολάν του κινητήρα, θα πρέπει να αφαιρεθεί περίπου το 7% το οποίο είναι θερµικές απώλειες στην 
γεννήτρια, 1% απώλειες καλωδίωσης και 2% απώλειες µετασχηµατιστή. Αυτό σηµαίνει ότι η τελική εγχεόµενη 
ενέργεια στο δίκτυο είναι 324 MJ/h ή περίπου 90 KW.        

                         
� ΑΠΟΒΛΗΤΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ        

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Από τη δραστηριότητα του σταθµού θα προκύπτουν τα υγρά απόβλητα λιπαντικών ελαίων  
εκτιµώµενη ποσότητα  0,2 τόνοι/έτος τα οποία προσωρινά αποθηκεύονται  και διατίθενται σε αδειοδοτηµένο συλλέκτη 
Α.Λ.Ε..                           .                                                                                                                            ΣΤΕΡΕΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Από τη δραστηριότητα του σταθµού θα προκύπτουν τα στερεά απόβλητα:  Απόβλητα από συσκευασίες: 
συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι, πλαστική συσκευασία, ξύλινη συσκευασία,  µεταλλική συσκευασία,συνθετική 
συσκευασία,µεικτή συσκευασία,γυάλινη συσκευασία, εκτιµώµενη ποσότητα 1 τόνο/έτος, τα οποία προσωρινά  
αποθηκεύονται  και διατίθενται για ανακύκλωση. Απορρίµµατα Αστικού τύπου: ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα, εκτιµώµενη 
ποσότητα  0,5 τόνοι/έτος, τα οποία  διατίθενται σε ΧΥΤΑ. Η διαχείριση των αποβλήτων από φίλτρα λαδιού, εκτιµώµενη 
ποσότητα                             0,2 τόνοι/έτος να διατείθενται σε κατάλληλο φορέα σύµφωνα  µε  την ισχύουσα νοµοθεσία                                         
.                                                                    ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ : Οι εκποµπές αέριων ρύπων περιλαµβάνουν τα 
καυσαέρια  που θα προκύπτουν από την καύση του ελαίου στη µονάδα παραγωγής. Οι µηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) 
θα πληρούν τις προδιαγραφές εκποµπών που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ενσωµατώνουν κατάλληλα 
συστήµατα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, θα ελέγχονται και θα συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και να 
λειτουργούν θερµόµετρα για τη µέτρηση των θερµοκρασιών των καυσαερίων στην έξοδο, συσκευή µέτρησης της 
περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα ή οξυγόνο κατ' όγκο και συσκευή για τη µέτρηση του δείκτη 
αιθάλης κατά Bacharach.   
                                                                                   .                
� Περιβαλλοντικοί   Όροι – Προϋποθέσεις  
Περιβαλλοντικοί Όροι – Προϋποθέσεις  κατά την κατασκευή και λειτουργία της µονάδας: 

1.  Να κατασκευαστεί στεγανή λεκάνη στην περιοχή τοποθέτησης των δεξαµενών των πρώτων υλών/ καυσίµων, να 
ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα για την πρόληψη διαρροής φυτικού ελαίου από τη δεξαµενή και να συµπεριληφθεί  για το 
λόγο αυτό στη δεξαµενή λεκάνη ασφαλείας για απόλυτο έλεγχο της εγκατάστασης. 

2. Για την περίπτωση διαρροής καυσίµων, θα γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άµµος, ροκανίδι ή χρήση 
ειδικού γεωυφάσµατος αµέσως µετά τη διαφυγή. Τέτοια υλικά θα πρέπει να υπάρχουν χώρο των εργασιών για τη 
δυνατότητα άµεσης επέµβασης. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες για τη διάθεση τοξικών 
αποβλήτων. 

3. Καµία συντήρηση των µηχανηµάτων δεν θα γίνεται στο χώρο των εργασιών. Τα φορτηγά και τα λοιπά µηχανήµατα θα 
πρέπει να συντηρούνται στα εργοτάξια, όπου θα πρέπει να γίνεται πιστή τήρηση του Π.∆. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 82 ΦΕΚ 
Α'64/2.3.2004 «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των 
χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων» (Β'40). «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των 
Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» σχετικά µε την διαχείριση των ορυκτελαίων και καυσίµων των µηχανηµάτων καθ' 
όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

4. Να δηµιουργηθεί αντιπυρική ζώνη – ζώνη αποψίλωσης, π.χ. 2µ. γύρω από την µονάδα. 
5. Κατά τη λειτουργία της µονάδας να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας (πρόληψη, κατάσβεση, κ. 

α.) για την περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής της σε παρακείµενες 
περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την αρµόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και κανονισµούς 
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6. Οι χρησιµοποιούµενες πρώτες ύλες/ καύσιµα θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ασφαλείας για τα βιοκαύσιµα και 
βιορευστά, Άρθρο 20 του Ν. 4062/2012. Προς τούτο να τηρείται αρχείο µε την προέλευση (περιλαµβανόµενης της 
χώρας, περιοχής και όνοµα προµηθευτή), την ηµεροµηνία παραλαβής, το είδος και την ποσότητά τους, τουλάχιστον 
σε εβδοµαδιαία βάση. 

7. Οι µετασχηµατιστές να βρίσκονται εντός πλήρως στεγανοποιηµένων οικίσκων µε τσιµεντένια βάση. Οι 
µετασχηµατιστές να διαθέτουν βάση συγκέντρωσης των ελαιών ψύξης (ελαιολεκάνη) ή να µην χρησιµοποιούν έλαια 
ψύξης (ξηρού τύπου). Απαγορεύεται η χρήση µετασχηµατιστών ή άλλων συσκευών που περιέχουν PCBs 

(πολυχλωροδιφαινύλια, πολυχλωροτριφαινύλια, κ.τ.λ.), σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Κ.Υ.Α. 7589/731/2000 

(Φ.Ε.Κ. 514/Β/11-04-2000) 

8. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να 

είναι τσιµεντοστρωµένοι ή ασφαλτοστρωµένοι, για την αποφυγή δηµιουργίας σκόνης κατά την κίνηση των οχηµάτων 

µεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροής υγρών υλικών. 

9. Να εγκατασταθεί πλήρες σύστηµα παρακολούθησης και καταγραφής µε αισθητήρες των εκποµπών αερίων ρύπων 

(CO, CO2, NOX, σωµατίδια, κ.λ.π.) σε πραγµατικό χρόνο (real time). Τα στοιχεία να καταγράφονται και να είναι 

διαθέσιµα για έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές. Το αρχείο να κρατείται τουλάχιστον 3 χρόνια. 

10. Όλα τα  απόβλητα που θα προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδιακασία να συλλέγονται σε κατάλληλα 

διαµορφωµένο χώρο που θα φέρει αντίστοιχη  σήµανση και να διαχειρίζονται σύµφωνα µε  την ισχύουσα νοµοθεσία  

11. Σε περίπτωση υπέρβασης των θεσµοθετηµένων ορίων των αερίων εκποµπών, να γίνεται διακοπή λειτουργίας της 

µονάδας και επαναλειτουργία της µόνο µετά τη λύση του προβλήµατος. Επίσης να καταγράφεται το συµβάν και να 

ενηµερώνονται η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και η Περιφέρεια Ηπείρου 

12. Η εγκατάσταση θα περιφραχτεί και θα φέρει κατάλληλη σήµανση, έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχαία περιστατικά ή 

βανδαλισµοί. 

13. Να πραγµατοποιηθεί δενδροφύτευση περιµετρικά του γηπέδου και στα ελεύθερα σηµεία εντός του γηπέδου της 

εγκατάστασης (όπου είναι λειτουργικά εφικτό), µε κατάλληλα είδη δένδρων της τοπικής χλωρίδας, για την 

αισθητική αναβάθµιση του τοπίου και τη δηµιουργία πράσινης ζώνης αποµόνωσης (περιορισµό της ηχητικής και 

«οπτικής ρύπανσης» και της διαχεόµενης σκόνης) από τις όµορες ιδιοκτησίες. Θα εξασφαλίζεται η άρδευση και η 

λίπανση των δενδρυλλίων. 

14. Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο παύσης της λειτουργίας της εγκατάστασης ο φορέας του έργου υποχρεούται 
(άρθ.9 της αρ. 50910/2003ΚΥΑ, άρθ.26 της αρ. 49828/2008ΚΥΑ) πριν την διαδικασία τερµατισµού της 

λειτουργίας να εξυγιάνει και να αποκαταστήσει µε δικές του δαπάνες : 

• Τους σχετικούς χώρους µεριµνώντας ιδίως για την αποξήλωση και ασφαλή αποµάκρυνση των εγκαταστάσεων 

• Τις ζηµιές σηµαντικής κλίµακας που ενδεχοµένως έχουν προκληθεί στο περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία απο 

την λειτουργία της µονάδας ή του χώρου και 

• Το φυσικό περιβάλουν µε την διαµόρφωση και ένταξη του χώρου των εγκαταστάσεων στο περιβάλλον ώστε να 

επιτυγχάνεται η διατήρηση και βελτίωση του τοπίου 
 

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

παρόντος και λαµβάνοντας υπόψη τόσο την από 01-02-2016 εισήγηση της ∆/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Θεσπρωτίας του σηµείου 2 του παρόντος η 

γνωµοδότησή µας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής: 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση  1/14/15-02-2016) 

 

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

όπως διαβιβάσθηκε µε το αριθ. 78368/2189/11-12-2015 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕ. & ΧΩ. ΣΧ. Ηπείρου, 

Τµήµα ΠΕ. & ΧΩ. ΣΧ. Γενική ∆/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτικής Μακεδονίας, µε τους όρους-προϋποθέσεις που θέτει η Υπηρεσία.  

 

� Μειοψήφησε η κα. Φίλη-Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική, ο κ. Λάµπρου Αλκιβιάδης µέλη της παράταξης 
«ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»  

ΑΔΑ: 713Η7Λ9-ΗΨ8



 47 

� Μειοψήφησε η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ». 
� ΛΕΥΚΟ ψήφισε η παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» 

� Μειοψήφησε η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

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

 

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

 

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

 

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

 
 

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

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

1) Εισηγητικό Σηµείωµα της ∆/νσης Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Θεσπρωτίας 

2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   Προέδρου του 
Περιφερειακού Συµβουλίου. 

3) Αντίγραφο της σελίδας της Ηµερήσιας Εφηµερίδας στην οποία δηµοσιεύθηκε.    
 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1) Πάντος Παναγιώτης  
2) Παπαγρηγορίου Νικόλαος 
3) Γοργόλης Βασίλειος 
4) Καττής Νικόλαος 
5) Λάµπρου Αλκιβιάδης 
6) Γιολδάσης Βησ. Βασίλειος 
7) Παπαχρήστου Βασίλειος  
8) Φίλη-Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 
9) Μπούµπα Βασιλική 
10) ΠάικαςΣπυρίδων 
11) Μπασιούκας Κων/νος 
12) Ζάκας Γεώργιος 
13) Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) 

 
 
 

√ 
 

 

√ 
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∆10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

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

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

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

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

 
 
Ηµεροµηνία: 01-03-2016 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόµενου): 19027/908 

Ηµεροµηνία:27-01-2016 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόµενου): 129304/4576 

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 Προς: 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου- ∆υτικής 
Μακεδονίας 
Γενική ∆/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής 
∆/νσης ΠΕ. & ΧΩ. ΣΧ. Ηπείρου, 
Τµήµα ΠΕ. & ΧΩ. ΣΧ. 
5o χλµ. Ε.Ο. Ιωαννίνων Κοζάνης 
45445 Ιωάννινα 
Υπόψη: κ. ∆. Σπύρου 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

∆/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 

Τµήµα Περιβάλλοντος  

Ενταύθα 

(µε ένα αντίγραφο της γνωµοδότησης) 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέµα 15ο 

Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και 
έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 10η, α/α 7 - 
οµάδα 4η, α/α 22- οµάδα 9, α/α 201):«Εγκατάσταση µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
καύση βιοµάζας (βιοέλαια ή βιορευστά), ισχύος 500 KW, , η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ 
αριθ. 612 τεµάχιο διανοµής Προδροµίου, στη θέση «Κουτσουνίκια» της Τ.Κ. Προδροµίου του ∆ήµου 
Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας».Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας 
είναι η εταιρεία : «ΣΕΡΙΦΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ & ΛΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο.Ε.»µε τον διακριτό τίτλο 
«BIGPOWER Ο.Ε.» 

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

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

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η 
ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 
ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

    

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη 
διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 10η, α/α 7 - οµάδα 4η, α/α 22- 
οµάδα 9, α/α 201):«Εγκατάσταση µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοµάζας (βιοέλαια ή 
βιορευστά), ισχύος 500 KW, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 612 τεµάχιο διανοµής 
Προδροµίου, στη θέση «Κουτσουνίκια» της Τ.Κ. Προδροµίου του ∆ήµου Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας».Φορέας 
πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΣΕΡΙΦΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ 
& ΛΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο.Ε.»µε τον διακριτό τίτλο «BIGPOWER Ο.Ε.» 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Υπηρεσίας µας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σηµείο 2 του 
παρόντος) και κατόπιν σχετικού αιτήµατος της Περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του 
σηµείου 1 του παρόντος, η γνωµοδότησή µας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
έχει ως εξής: 
 
Η Μ. Π. Ε. αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση 
βιοµάζας (βιοέλαια-βιορευστά), ισχύος 500ΚW, της «ΣΕΡΙΦΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΛΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο.Ε.», µε δ. 
τ. «BIG POWER”, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο Αρ. 612 τεµάχιο διανοµής Προδροµίου, θέση 
«Κουτσονίκια» της Τοπικής Κοινότητας Προδροµίου, του ∆. Σουλίου, Π. Ε. Θεσπρωτίας, Π. Ηπείρου .  
Η εξεταζόµενη µονάδα αποτυπώνεται στο επισυναπτόµενο τοπογραφικό διάγραµµα της µελέτης.  
Η εγκατάσταση θα καταλαµβάνει 66τ.µ. επιφάνειας. 
Σε ετήσια βάση, η µονάδα θα επεξεργάζεται 770 τόνους πρώτης ύλης. 
Το ως άνω οικόπεδο έχει µισθωθεί  µε συµβόλαιο από την ενδιαφερόµενη εταιρεία, µε στόχο την κατασκευή και 
λειτουργία της µονάδας.  
Συνοπτικά, στη συγκεκριµένη µονάδα θα πραγµατοποιείται παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοµάζας 
(βιοέλαιο-βιορευστά), µε χρήση µηχανών εσωτερικής καύσης, και την αποκλειστική της πώληση προς τη ∆ηµόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε.. 
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Επιπλέον, από την παραγωγική διαδικασία της εξεταζόµενης µονάδας θα παράγεται θερµική ενέργεια που θα 
χρησιµοποιείται για ίδια χρήση (προθέρµανση καυσίµου). 
 
Ο Μηχανολογικός Εξοπλισµός της Μονάδας θα περιλαµβάνει: 
1. Θα εγκατασταθούν δύο -2- δεξαµενές  αποθήκευσης καυσίµου, χωρητικότητας 30κ.µ. η καθεµία. 
2. Σύστηµα θέρµανσης του εσωτερικού της δεξαµενής µε εναλλάκτη νερού-λαδιού µε χρήση του νερού ψύξης του 

κινητήρα. 
3. Σύστηµα προετοιµασίας µίγµατος σε µικρή δεξαµενή πριν την είσοδο στο χώρο καύσης (Conversion Kit) µε έλεγχο 

θερµοκρασίας και ιξώδους του καυσίµου.  

4. Kινητήρα εσωτερικής καύσης που χρησιµοποιεί το καύσιµο µίγµα (βιοέλαια-βιορευστά) για την παραγωγή 

κινητικής ενέργειας. 

5. Σύστηµα υποβοήθησης του κινητήρα µε εισαγωγή υδρογόνου (Hydrogen kit).  

6. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόµενου ρεύµατος, 400V/50Hz. 

7. Κιτ παραγωγής υδρογόνου. 

8. Πίνακας Χαµηλής Τάσης και µέσα προστασίας απόζευξης. 

9. Υποσταθµός ανύψωσης τάσης. 

10. Μεταλλικό ηχοµονωµένο container 20” για τον εγκιβωτισµό του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. 

11. Μεταλλικό container 10”, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί ως αποθήκη αναλώσιµων και ανταλλακτικών. 

 

Σύµφωνα µε την Μ. Π. Ε. (παράγραφος Ανάλυση Καυσαερίων), 

1. Η ροή καυσαερίων ανέρχεται σε 1.620 λίτρα/sec µε θερµοκρασία εξόδου κοντά στους 451ΟC, µε πίεση αντίθλιψης 

10kPa. 

2. Η ανάλυση καυσαερίων δείχνει µη ανιχνεύσιµες τιµές άκαυστων υδρογονανθράκων (HC) και µη ανιχνεύσιµες τιµές 

µονοξειδίου του άνθρακα (CO).  

3. Τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα και οξειδίων του αζώτου (ΝΟΧ) παρουσιάζονται αυξηµένα κατά 5% και 10% 

αντίστοιχα σε σχέση µε τη χρήση πετρελαίου. Τα ΝΟΧ κυµαίνονται από 5-10% αυξηµένα σε σχέση µε το 

πετρέλαιο και το CO2 7-7,5%.  

 

Περιβαλλοντικοί Όροι – Προϋποθέσεις κατά την κατασκευή και λειτουργία της µονάδας: 

1. Να κατασκευαστεί στεγανή λεκάνη στην περιοχή τοποθέτησης των δεξαµενών των πρώτων υλών/ καυσίµων και 

να ληφθεί µέριµνα για τη συλλογή τυχόν διαφυγόντων ελαίων σε δεξαµενή σε περίπτωση τυχόν διαρροής αυτών. 

2. Να δηµιουργηθεί αντιπυρική ζώνη – ζώνη αποψίλωσης, π.χ. 2µ. γύρω από την µονάδα. 

3. Οι χρησιµοποιούµενες πρώτες ύλες/ καύσιµα θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ασφαλείας για τα βιοκαύσιµα και 

βιορευστά, Άρθρο 20 του Ν. 4062/2012.  

Προς τούτο να τηρείται αρχείο µε την προέλευση (περιλαµβανόµενης της χώρας, περιοχής και όνοµα 
προµηθευτή), την ηµεροµηνία παραλαβής, το είδος και την ποσότητά τους, τουλάχιστον σε εβδοµαδιαία βάση. 

4. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για το σκοπό αυτό.  

Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιµεντοστρωµένοι ή ασφαλτοστρωµένοι, για την αποφυγή δηµιουργίας σκόνης 

κατά την κίνηση των οχηµάτων µεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροής υγρών 

υλικών. 

5. Να εγκαταστα8εί πλήρες σύστηµα παρακολούθησης και καταγραφής µε αισθητήρες των εκποµπών αερίων ρύπων 

(CO, CO2, NOX, σωµατίδια, κ.λ.π.) σε πραγµατικό χρόνο (real time).  

Τα στοιχεία να καταγράφονται και να είναι διαθέσιµα για έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές.  

Το αρχείο να κρατείται τουλάχιστον 3 χρόνια. 

6. Σε περίπτωση υπέρβασης των θεσµοθετηµένων ορίων των αερίων εκποµπών, να γίνεται διακοπή λειτουργίας της 

µονάδας και επαναλειτουργία της µόνο µετά τη λύση του προβλήµατος.  

Επίσης να καταγράφεται το συµβάν και να ενηµερώνονται η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και η Περιφέρεια Ηπείρου. 

 

 

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

παρόντος και λαµβάνοντας υπόψη τόσο την από 27-01-2016 εισήγηση της ∆/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Θεσπρωτίας του σηµείου 2 του παρόντος η 
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γνωµοδότησή µας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής: 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση  1/15/15-02-2016) 

 
Γνωµοδοτεί θετικά για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέµατος, 
όπως διαβιβάσθηκε µε το αριθ. 78363/2188/11-12-2015 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕ. & ΧΩ. ΣΧ. Ηπείρου, 
Τµήµα ΠΕ. & ΧΩ. ΣΧ. Γενική ∆/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτικής Μακεδονίας, µε τους όρους-προϋποθέσεις που θέτει η Υπηρεσία.  
 
� Μειοψήφησαν η κα. Φίλη-Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική & ο κ. Λάµπρου Αλκιβιάδης, µέλη της παράταξης 

«ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»  
� Μειοψήφησε η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» αναφέροντας τα ακόλουθα: «Η εν λόγω 

δραστηριότητα πρέπει να εξυπηρετεί αποκλειστικά τις περιβαλλοντικές ανάγκες της περιοχής 
εγκατάστασης και όχι τα επιχειρηµατικά συµφέροντα και µόνο ενός ιδιώτη, µε µεταφερόµενα υλικά 
(πρωτογενή ύλη) από άλλα µέρη της Ελλάδος ή ακόµη και εισαγόµενα, για να εκπληρώνονται µόνο οι 
στόχοι κέρδους του επιχειρηµατία». 

� ΛΕΥΚΟ ψήφισε η παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ». 
� Μειοψήφησε η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

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

 

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

 

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

 

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

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1) Εισηγητικό Σηµείωµα της ∆/νσης Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Θεσπρωτίας 

2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   Προέδρου του 
Περιφερειακού Συµβουλίου. 

3) Αντίγραφο της σελίδας της Ηµερήσιας Εφηµερίδας στην οποία δηµοσιεύθηκε.    
 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1) Πάντος Παναγιώτης  
2) Παπαγρηγορίου Νικόλαος 
3) Γοργόλης Βασίλειος 
4) Καττής Νικόλαος 
5) Λάµπρου Αλκιβιάδης 
6) Γιολδάσης Βησ. Βασίλειος 
7) Παπαχρήστου Βασίλειος  
8) Φίλη-Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 
9) Μπούµπα Βασιλική 
10) ΠάικαςΣπυρίδων 
11) Μπασιούκας Κων/νος 
12) Ζάκας Γεώργιος 
13) Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
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∆10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

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

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

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

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

 
 
Ηµεροµηνία: 01-03-2016 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόµενου): 19035/909 

Ηµεροµηνία: 27-01-2016 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόµενου): 129299/4575 

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 Προς: 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου- ∆υτικής 
Μακεδονίας 
Γενική ∆/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής 
∆/νσης ΠΕ. & ΧΩ. ΣΧ. Ηπείρου, 
Τµήµα ΠΕ. & ΧΩ. ΣΧ. 
5o χλµ. Ε.Ο. Ιωαννίνων Κοζάνης 
45445 Ιωάννινα 
Υπόψη: κ.∆. Σπύρου 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

∆/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 

Τµήµα Περιβάλλοντος  

Ενταύθα 

(µε ένα αντίγραφο της γνωµοδότησης 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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Θέµα 16ο 

Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και 
έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 10η, α/α 7 -
οµάδα 4η, α/α 22- οµάδα 9, α/α 201 ):«Εγκατάσταση µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
καύση βιοµάζας (βιοέλαια ή βιορευστά), ισχύος 100 KW, , η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ 
αριθ. 545 τεµάχιο της Τ.Κ. Κυπαρίσσου του ∆ήµου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας».Φορέας 
πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Χαράλαµπος Λέκκας. 

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

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

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η 
ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 
ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

    

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη 
διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 10η, α/α 7 -οµάδα 4η, α/α 22- 
οµάδα 9, α/α 201 ):«Εγκατάσταση µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοµάζας (βιοέλαια ή 
βιορευστά), ισχύος 100 KW, , η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 545 τεµάχιο της Τ.Κ. 
Κυπαρίσσου του ∆ήµου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας».Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της 
δραστηριότητας είναι ο κος Χαράλαµπος Λέκκας. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Υπηρεσίας µας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σηµείο 2 του 
παρόντος) και κατόπιν σχετικού αιτήµατος της Περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του 
σηµείου 1 του παρόντος, η γνωµοδότησή µας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
έχει ως εξής: 
 
Η Μ. Π. Ε. αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση 
βιοµάζας (βιοέλαια-βιορευστά), ισχύος 100ΚW, της «ΣΕΡΙΦΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΛΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο.Ε.», µε δ. 
τ. «BIG POWER”, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο Αρ. 545 Αγροτεµάχιο της συµπληρωµατικής διανοµής 
Σκλιάβης 1961 του Τ. Κ. Κυπαρίσσου, ∆. Φιλιατών, Π. Ε. Θεσπρωτίας, Π. Ηπείρου.  
Η εξεταζόµενη µονάδα θα κατασκευαστεί σε αγροτεµάχιο µε εµβαδόν 12.625τ.µ., το οποίο αποτυπώνεται στο 
επισυναπτόµενο τοπογραφικό διάγραµµα της µελέτης. Η εγκατάσταση θα καταλαµβάνει 66τ.µ. επιφάνειας. 
Σε ετήσια βάση, η µονάδα θα επεξεργάζεται 154 τόνους πρώτης ύλης. 
Το ως άνω οικόπεδο έχει µισθωθεί από την ενδιαφερόµενη εταιρεία, µε µισθωτήριο συµβόλαιο, µε στόχο την 
κατασκευή και λειτουργία της µονάδας.  
Συνοπτικά, στη συγκεκριµένη µονάδα θα πραγµατοποιείται παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοµάζας 
(βιοέλαιο-βιορευστά), µε χρήση µηχανών εσωτερικής καύσης, και την αποκλειστική της πώληση προς τη ∆ηµόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε.. 
Επιπλέον, από την παραγωγική διαδικασία της εξεταζόµενης µονάδας θα παράγεται θερµική ενέργεια που θα 
χρησιµοποιείται για ίδια χρήση (προθέρµανση καυσίµου). 
 
Ο Μηχανολογικός Εξοπλισµός της Μονάδας θα περιλαµβάνει: 
1. Θα εγκατασταθούν δύο -2- δεξαµενές  αποθήκευσης καυσίµου, χωρητικότητας 30κ.µ. η καθεµία. 
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2. Σύστηµα θέρµανσης του εσωτερικού της δεξαµενής µε εναλλάκτη νερού-λαδιού µε χρήση του νερού ψύξης του 
κινητήρα. 

3. Σύστηµα προετοιµασίας µίγµατος σε µικρή δεξαµενή πριν την είσοδο στο χώρο καύσης (Conversion Kit) µε έλεγχο 

θερµοκρασίας και ιξώδους του καυσίµου.  

4. Kινητήρα εσωτερικής καύσης που χρησιµοποιεί το καύσιµο µίγµα (βιοέλαια-βιορευστά) για την παραγωγή 

κινητικής ενέργειας. 

5. Σύστηµα υποβοήθησης του κινητήρα µε εισαγωγή υδρογόνου (Hydrogen kit).  

6. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόµενου ρεύµατος, 400V/50Hz. 

7. Κιτ παραγωγής υδρογόνου. 

8. Πίνακας Χαµηλής Τάσης και µέσα προστασίας απόζευξης. 

9. Μεταλλικό ηχοµονωµένο container 20” για τον εγκιβωτισµό του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. 

10. Μεταλλικό container 10”, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί ως αποθήκη αναλώσιµων και ανταλλακτικών. 

 

Σύµφωνα µε την Μ. Π. Ε. (παράγραφος Ανάλυση Καυσαερίων), 

1. Η ροή καυσαερίων ανέρχεται σε 324 λίτρα/sec µε θερµοκρασία εξόδου κοντά στους 451ΟC, µε πίεση αντίθλιψης 

10kPa. 

2. Η ανάλυση καυσαερίων δείχνει µη ανιχνεύσιµες τιµές άκαυστων υδρογονανθράκων (HC) και µη ανιχνεύσιµες τιµές 

µονοξειδίου του άνθρακα (CO).  

3. Τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα και οξειδίων του αζώτου (ΝΟΧ) παρουσιάζονται αυξηµένα κατά 5% και 10% 

αντίστοιχα σε σχέση µε τη χρήση πετρελαίου. Τα ΝΟΧ κυµαίνονται από 5-10% αυξηµένα σε σχέση µε το 

πετρέλαιο και το CO2 7-7,5%.  

 

Περιβαλλοντικοί Όροι – Προϋποθέσεις κατά την κατασκευή και λειτουργία της µονάδας: 

1. Να κατασκευαστεί στεγανή λεκάνη στην περιοχή τοποθέτησης των δεξαµενών των πρώτων υλών/ καυσίµων και 

να ληφθεί µέριµνα για τη συλλογή τυχόν διαφυγόντων ελαίων σε δεξαµενή σε περίπτωση τυχόν διαρροής αυτών. 

2. Να δηµιουργηθεί αντιπυρική ζώνη – ζώνη αποψίλωσης, π.χ. 2µ. γύρω από την µονάδα. 

3. Οι χρησιµοποιούµενες πρώτες ύλες/ καύσιµα θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ασφαλείας για τα βιοκαύσιµα και 

βιορευστά, Άρθρο 20 του Ν. 4062/2012.  

Προς τούτο να τηρείται αρχείο µε την προέλευση (περιλαµβανόµενης της χώρας, περιοχής και όνοµα 
προµηθευτή), την ηµεροµηνία παραλαβής, το είδος και την ποσότητά τους, τουλάχιστον σε εβδοµαδιαία βάση. 

4. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για το σκοπό αυτό.  

Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιµεντοστρωµένοι ή ασφαλτοστρωµένοι, για την αποφυγή δηµιουργίας σκόνης 

κατά την κίνηση των οχηµάτων µεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροής υγρών 

υλικών. 

5. Να εγκαταστα8εί πλήρες σύστηµα παρακολούθησης και καταγραφής µε αισθητήρες των εκποµπών αερίων ρύπων 

(CO, CO2, NOX, σωµατίδια, κ.λ.π.) σε πραγµατικό χρόνο (real time).  

Τα στοιχεία να καταγράφονται και να είναι διαθέσιµα για έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές.  

Το αρχείο να κρατείται τουλάχιστον 3 χρόνια. 

6. Σε περίπτωση υπέρβασης των θεσµοθετηµένων ορίων των αερίων εκποµπών, να γίνεται διακοπή λειτουργίας της 

µονάδας και επαναλειτουργία της µόνο µετά τη λύση του προβλήµατος.  

Επίσης να καταγράφεται το συµβάν και να ενηµερώνονται η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και η Περιφέρεια Ηπείρου. 

 
 

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

παρόντος και λαµβάνοντας υπόψη τόσο την από 27-01-2016 εισήγηση της ∆/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Θεσπρωτίας του σηµείου 2 του παρόντος η 

γνωµοδότησή µας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής: 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση  1/16/15-02-2016) 

 
Γνωµοδοτεί θετικά για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέµατος, 
όπως διαβιβάσθηκε µε το αριθ. 78360/2187/11-12-2015 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕ. & ΧΩ. ΣΧ. Ηπείρου, 
Τµήµα ΠΕ. & ΧΩ. ΣΧ. Γενική ∆/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτικής Μακεδονίας, µε τους όρους-προϋποθέσεις που θέτει η Υπηρεσία.  
 
� Μειοψήφησαν η κα. Φίλη-Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική & ο κ. Λάµπρου Αλκιβιάδης, µέλη της παράταξης 

«ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»  
� Μειοψήφησε η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» αναφέροντας τα ακόλουθα: «Η εν λόγω 

δραστηριότητα πρέπει να εξυπηρετεί αποκλειστικά τις περιβαλλοντικές ανάγκες της περιοχής 
εγκατάστασης και όχι τα επιχειρηµατικά συµφέροντα και µόνο ενός ιδιώτη, µε µεταφερόµενα υλικά 
(πρωτογενή ύλη) από άλλα µέρη της Ελλάδος ή ακόµη και εισαγόµενα, για να εκπληρώνονται µόνο οι 
στόχοι κέρδους του επιχειρηµατία». 

� ΛΕΥΚΟ ψήφισε η παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ». 
� Μειοψήφησε η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

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

 

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

 

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

 

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

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1) Εισηγητικό Σηµείωµα της ∆/νσης Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Θεσπρωτίας 

2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   Προέδρου του 
Περιφερειακού Συµβουλίου. 

3) Αντίγραφο της σελίδας της Ηµερήσιας Εφηµερίδας στην οποία δηµοσιεύθηκε.    
 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1) Πάντος Παναγιώτης  
2) Παπαγρηγορίου Νικόλαος 
3) Γοργόλης Βασίλειος 
4) Καττής Νικόλαος 
5) Λάµπρου Αλκιβιάδης 
6) Γιολδάσης Βησ. Βασίλειος 
7) Παπαχρήστου Βασίλειος  
8) Φίλη-Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 
9) Μπούµπα Βασιλική 
10) ΠάικαςΣπυρίδων 
11) Μπασιούκας Κων/νος 
12) Ζάκας Γεώργιος 
13) Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
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∆10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

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

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

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

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

 
 
Ηµεροµηνία: 01-03-2016 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόµενου): 19048/910 

Ηµεροµηνία: 01-02-2016 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόµενου): 9309/250 

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 Προς: 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου- ∆υτικής 
Μακεδονίας 
Γενική ∆/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής 
∆/νσης ΠΕ. & ΧΩ. ΣΧ. Ηπείρου, 
Τµήµα ΠΕ. & ΧΩ. ΣΧ. 
5o χλµ. Ε.Ο. Ιωαννίνων Κοζάνης 
45445 Ιωάννινα 
Υπόψη: κ. ∆. Σπύρου 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

∆/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 

Τµήµα Περιβάλλοντος  

Ενταύθα 

(µε ένα αντίγραφο της γνωµοδότησης 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέµα 17ο 

Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και 
έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 10η, α/α 7 - 
οµάδα 4η, α/α 22- οµάδα 9, α/α 201 ):«Εγκατάσταση µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
καύση βιοµάζας (βιοέλαια ή βιορευστά), ισχύος 100 KW, , η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ 
αριθ. τεµάχιο 173, στη θέση «Μπρίκα» της Τ.Κ. Πηγαδουλίων του ∆ήµου Φιλιατών Π.Ε. 
Θεσπρωτίας».Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία 
: «ΣΕΡΙΦΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ & ΛΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο.Ε.». 

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

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

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η 
ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 
ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

    

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη 
διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 10η, α/α 7 - οµάδα 4η, α/α 22- 
οµάδα 9, α/α 201 ):«Εγκατάσταση µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοµάζας (βιοέλαια ή 
βιορευστά), ισχύος 100 KW, , η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. τεµάχιο 173, στη θέση 
«Μπρίκα» της Τ.Κ. Πηγαδουλίων του ∆ήµου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας».Φορέας πραγµατοποίησης και 
λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΣΕΡΙΦΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ & ΛΕΚΚΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο.Ε.». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Υπηρεσίας µας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σηµείο 2 του 
παρόντος) και κατόπιν σχετικού αιτήµατος της Περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του 
σηµείου 1 του παρόντος, η γνωµοδότησή µας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
έχει ως εξής: 
 
Σύµφωνα  µε την  ΜΠΕ :  
Φορέας υλοποίησης του  έργου είναι:  ο  κ. Σερίφης ∆ονάτος και Λέκκας Χαράλαµπος Ο.Ε µε διακριτό τίτλο "BIG 
POWER"  αρµόδιος επικοινωνίας του έργου: Λέκκας Χαράλαµπος,∆ιαχειριστής  
Υπεύθυνος  Μελέτης: Μεγαρχιώτης Γεώργιος, Μηχ/γος Μηχ/κος 
Το έργο κατατάσσεται {Υ. Α. 1958/2012 και µε την Κ.Υ.Α 3137/191/Φ.15/201}: Στην οµάδα 10: Ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας, υποκατηγορία Α2 µε αύξων αριθµό 7 (ηλεκτροπαραγωγή από σταθµούς καύσης βιοµάζας) Στην οµάδα 4: 
Συστήµατα περιβαλλοντικών υποδοµών, µε α/α 22 Στην οµάδα 9: Εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίµων, µε α/α 
201 και εντάσσεται στα έργα χαµηλής όχλησης όπως ορίζονται στο ΦΕΚ1048 /04-04-2012. 
Γεωγαρφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου: Η θέση εγκατάστασης του έργου προσδιορίζεται στη περιοχή 
αγροκτήµατος θέση "ΜΠΡΙΚΙΑ"µε αριθµό 173 της διανοµής Πηγαδουλίων έτους 1965 (όπως ορίζονται µε τον 
3852/2010 Α87) του ∆ήµου Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.Το σηµείο χωροθέτησης της µονάδας 
υπάγεται διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, ∆ήµου Φιλιατών, Τ.Κ. Πηγαδουλίων της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, Π. Ηπείρου.   
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Το συνολικό εµβαδόν του γηπέδου εγκατάστασης της εξεταζόµενης µονάδας είναι 10000,00 m2 και η επιφάνεια κάλυψης 
66,00 m2 το οποίο αποτυπώνεται στην κάτοψη του  τοπογραφικού διαγράµµατος το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα 
µελέτη.                         
Το γήπεδο εγκατάστασης βρίσκεται σε περιοχή που δεν υπάρχει εγκεκριµένο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ή άλλος 
περιορισµός από πλευράς χρήσεων γης για την εγκατάσταση βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων χαµηλής 
όχλησης, σύµφωνα και µε την 1622/30-06-2015 βεβαίωση χρήσης γης της ∆/νσης Πολεοδοµίας Ηγουµενίτσας η οποία 
επισυνάπτεται στο Παράρτηµα. 
Στη θέση εγκατάστασης δεν εντοπίζονται ορατές αρχαιότητες, σύµφωνα µε το έγγραφο 1452/27-07-2015 της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας που επισυνάπτεται στο Παράρτηµα. 
Επίσης, δεν έχουν καταγραφεί κτίσµατα ή κατασκευές που να έχουν χαρακτηριστεί Νεότερα Μνηµεία και να 
προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 3028/2002, σύµφωνα µε το 2623/09-10-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας 
Νεοτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, που επισυνάπτεται στο Παράρτηµα. 
Η πρόσβαση στο χώρο της µονάδας εξασφαλίζεται µέσω υφιστάµενου αγροτικού δρόµου, ενώ κοντά στα όρια του γηπέδου 
διέρχεται και δίκτυο της ∆ΕΗ, το οποίο αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα το οποίο επισυνάπτεται στην µελέτη.                        
Σκοπός του συγκεκριµένου έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοµάζας(βιοέλαια και βιορευστά), η 
οποία προέρχεται από την προµήθεια ή συλλογή φυτικών ελαίων, ηλεκτροπαραγωγή µε χρήση µηχανών εσωτερικής 
καύσης και αποκλειστική πώληση της ενέργειας προς τη ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α. Ε. σύµφωνα µε την 
υφιστάµενη νοµοθεσία που ισχύει για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.  
Ένα µέρος της παραγόµενης θερµικής ενέργειας καυσαερίων από τις µηχανές εσωτερικής καύσης θα χρησιµοποιείται για 
την προθέρµανση της πρώτης ύλης. Η εγκατεστηµένη ισχύς ηλεκτροπαραγωγής ανέρχεται σε 0,1 MWel. Όσον αφορά τις 
διαστάσεις της συνολικής εγκατάστασης απαιτούνται περίπου 66 τ. µ. 
Η µονάδα θα έχει 24ωρη λειτουργία, ενώ υπολογίζεται πως στη µονάδα θα εργάζονται 2 άτοµα. Το παραπάνω 
αγροτεµάχιο έχει µισθωθεί από τον φορέα υλοποίησης µε συµβόλαιο µακροχρόνιας µίσθωσης.                                                                                 
.   Γενικά, η παραγωγική διαδικασία της µονάδας (επεξεργασία των πρώτων υλών και καύσης του προς την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας) µπορεί να χωριστεί στα παρακάτω στάδια και διεργασίες: 
• Υποδοχή, παραλαβή, αποθήκευση των πρώτων υλών σε δεξαµενές από πολυαιθυλένιο. Οι δεξαµενές θα είναι δύο, 

ωφέλιµου όγκου 30m3 η καθεµία. Θα είναι διπλού τοιχώµατος, µε περιµετρική λεκάνη ασφαλείας. 
• Σύστηµα τροφοδοσίας κινητήρων µε ενδιάµεση δεξαµενή όπου γίνεται η προθέρµανση του καυσίµου. Το φυτικό 

έλαιο προκειµένου να εισέλθει στον κινητήρα προς καύση θα πρέπει να προθερµανθεί. Αυτό θα γίνεται εντός µικρής 
δεξαµενής (150 λίτρων) που θα βρίσκεται εντός του containerστέγασης του Η/Ζ. 

• Σύστηµα προετοιµασίας καυσίµου µίγµατος, αποτελούµενο από ηλεκτρικό θερµαντήρα και εναλλάκτη που θα 
χρησιµοποιεί θερµό ρεύµα αέρα του κινητήρα. 

• Καύση των πρώτων υλών εντός του κινητήρα εσωτερικής καύσης και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Γίνεται 
καύση αµιγώς φυτικών ελαίων σε Μ.Ε.Κ. 

• Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης. Περιέχονται όλα τα όργανα αποµόνωσης, διακοπής και χειρισµού του κυκλώµατος 
χαµηλής τάσης. 

• Γενικός έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας. Περιλαµβάνονται εγκαταστάσεις τηλεπαρακολούθησης της µονάδας. 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συντεταγµένες του πολυγώνου της συνολικής έκτασης στην οποία πρόκειται να 
γίνει εγκατάσταση του σταθµού, σύµφωνα µε το προβολικό σύστηµα αναφοράς «Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 
ΕΓΣΑ 87.    

Πίνακας 1: Κορυφές Συντεταγµένων (ΕΓΣΑ 87)                                                                                                                                     
ΚΟΡΥΦ Χ Υ ΕΜΒΑ∆Ο      πιφάνεια 

Α 189694,64 4384132,98   
Β 189602,57 4384132,28   
Γ 189595,98 4384094,83 ΙΟ.ΟΟΟ,ΟΟ 66,00  
∆ 189546,21 4384100,00   
Ε 189546,22 4384053,47   
Ζ 189705,33 4384056,02   

 
 
� ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
Η µονάδα θα αποτελείται από εγκαταστάσεις στις οποίες θα τοποθετηθεί σύγχρονος µηχανολογικός εξοπλισµός 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αποθήκευσης πρώτων υλών. 
 Το συγκρότηµα θα περιλαµβάνει µονάδα: 
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• καύσης-παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος,  
• µονάδα διαχείρισης θερµότητας,  
• χώρο διοίκησης,  
• υποσταθµό ανύψωσης τάσης στεγασµένο εντός οικίσκου, καθώς και  
• βοηθητικούς χώρους φόρτωσης, εκφόρτωσης και αποθήκευσης πρώτων υλών και προϊόντων.  

Η µονάδα συνολικά περιλαµβάνει δύο δεξαµενές υποδοχής και αποθήκευσης φυτικών ελαίων, συστήµατα τροφοδοσίας 
ρευστών υλικών.  
  Βασικός Μηχανολογικός Εξοπλισµός 
1. ∆εξαµενές αποθήκευσης καυσίµου. Θα εγκατασταθούν δύο δεξαµενές χωρητικότητας  30 m3 η καθεµία. 

2. Σύστηµα θέρµανσης του εσωτερικού της δεξαµενής µε εναλλάκτη αέρα- υγρού µε χρήση του νερού ψύξης του 
κινητήρα. 

3. Σύστηµα προετοιµασίας µίγµατος σε µικρή δεξαµενή πριν την είσοδο στο χώρο  καύσης (Conversion Kit)µε έλεγχο 

θερµοκρασίας και ιξώδους του καυσίµου. 

4. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης που χρησιµοποιεί το καύσιµο µίγµα (φυτικό έλαιο) για την παραγωγή κινητικής 

ενέργειας. 

5. Σύστηµα υποβοήθησης του κινητήρα µε εισαγωγή υδρογόνου  (hydrogen kit) 

6. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόµενου ρεύµατος, 400V/50Ηz 

7. Πίνακας Χαµηλής Τάσης και µέσα προστασίας-απόζευξης. 

8.  Κιτ  παραγωγής  υδρογόνου  πριν τον κινητήρα 

9. Μεταλλικό ηχοµονωµένο  container 20" για τον εγκιβωτισµό του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. 

10. Μεταλλικό container 10" το οποίο θα χρησιµοποιηθεί ως αποθήκη αναλώσιµων και ανταλλακτικών. 

11. Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως        

 

� ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Το σύνολο του εξοπλισµού θα θεµελιωθεί σε πλάκα από οπλισµένο σκυρόδεµα. 

Οι εργασίες για την κατασκευή της µονάδας και λειτουργίας της µονάδας εν συντοµία περιλαµβάνουν: 

• Χωµατουργικά έργα, έργα διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, δεντροφύτευση στην περίµετρο της περίφραξης του 

αγροτεµαχίου.  

Κατασκευή και θεµελίωση δεξαµενών αποθήκευσης. 

• Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις παραλαβής βιοµάζας-φυτικών ελαίων και επεξεργασίας αυτής. 

Περιλαµβάνονται οι αντλίες- κυκλοφορητές του φυτικού ελαίου καθώς επίσης και το σύστηµα προθέρµανσης- 

προετοιµασίας του καυσίµου.                                                                                                   Εγκατάσταση µονάδας 

παραγωγής. Στη µονάδα παραγωγής περιλαµβάνεται και το hydrogen kit το οποίο θα παράγει µικροποσότητες 

υδρογόνου που θα εισέρχονται στον κινητήρα προς καύση µαζί µε το φυτικό έλαιο. Το hydrogen kit αναµένεται να 

αυξήσει την απόδοση του κινητήρα λόγω καλύτερης καύσης αλλά και λόγω της υψηλής θερµογόνου δύναµης του 

υδρογόνου. Λειτουργεί µε κλειστό κύκλωµα µικρής ποσότητας απιονισµένου νερού.Η ποσότητα υδρογόνου που 

αναµένεται να παράγεται είναι: 0,18gr/min.                                                                                                                       

• Εγκατάσταση συστηµάτων ισχυρών-ασθενών ρευµάτων,πυρασφάλειας και αντιεκρηκτικής προστασίας.                                        

• Εγκατάσταση υποσταθµού ανύψωσης και εργασίες σύνδεσης στο δίκτυο.                                                                                              

• Θέση του έργου σε λειτουργία. 

 

� Η ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ. Η χρήση νερού περιορίζεται στην εγκατάσταση ενός κλειστού κυκλώµατος που θα χρησιµοποιείται 

στον εναλλάκτη για την προθέρµανση του ελαίου. Θα εγκατασταθεί µία δεξαµενή χωρητικότητας δύο (2)κυβικών 

µέτρων. Σε κανονική λειτουργία, δεν αναµένονται απώλειες νερού. 

 

� ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία της µονάδας αποτελεί 

η κατάλληλη επεξεργασία  πριν την καύση.Η επεξεργασία συνίσταται αποκλειστικά στην προθέρµανση του φυτικού 

ελαίου, προκειµένου να ελέγξουµε το ιξώδες του καυσίµου, και την θερµοκρασία καύσης. Στο καύσιµο καµία χηµική 

επεξεργασία δεν επιβάλλεται, ούτε καν φιλτράρισµα και πρέπει να περιέχει  συγκεκριµένες συγκεντρώσεις σε 

υγρασία, τέφρα, φωσφόρο, θείο κ.α. Από τη δεξαµενή καυσίµου το φυτικό έλαιο ρέει µέσω αντλίας προς το σύστηµα 

προθέρµανσης. Πριν εισαχθεί στον κινητήρα η θερµοκρασία του ανέρχεται σε 60-70ο C . Ακολούθως εισάγεται προς 
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καύση εντός της ΜΕΚ, ενώ στην εισαγωγή παρεµβαίνει και το hydrogen kit. Το kit παράγει µικροποσότητες 
υδρογόνου, οι οποίες βοηθούν στην αύξηση του βαθµού απόδοσης του κινητήρα και στην καλύτερη καύση του 
µίγµατος. 
• Στοιχεία δεξαµενών: Το υλικό κατασκευής τους είναι ανθεκτικό, ειδικό πολυαιθυλένιο LMDPE, µε σταθεροποιητές 

UV, κατάλληλο για αποθήκευση φυτικών ελαίων. Οι δεξαµενές φέρουν όλα τα απαραίτητα ασφαλιστικά στοιχεία για 
έλεγχο διαρροής προς το περιβάλλον µέσω κατάλληλων βαλβίδων 

• Στοιχεία κινητήρα: Ο κινητήρας διαθέτει 6 κυλίνδρους και είναι τετράχρονος. Η βάση του κινητήρα συνδέεται µε 
αποσβεστήρες ταλαντώσεων µε το σώµα του κινητήρα αλλά µεσολαβούν αποσβεστήρες και µεταξύ κινητήρα-
γεννήτριας. 

•  Ανάλυση καυσαερίων: Η ροή καυσαερίων στις µετρήσεις ανέρχονταν σε 324 λίτρα/sec µε θερµοκρασία εξόδου 
κοντά στους 451 οC µε πίεση αντίθλιψης 10kPa. Στην εισαγωγή του κινητήρα η πίεση είναι 6,22kPa µε ροή αέρα 

1636 λίτρα/sec. Η ειδική κατανάλωση στο 100% του φορτίου φτάνει τα 220gr/KWh. 

• Στοιχεία γεννήτριας: Η γεννήτρια είναι τριφασική, τριφασική, αναβαθµιζόµενη, διαθέτει προστασία περιέλιξης, και 

διακόπτη κυκλώµατος. Το σύστηµα διαθέτει αποµακρυσµένη αναγγελία συναγερµού καθώς και διακόπτη ασφαλείας. 

• Γείωση εγκατάστασης: Η γείωση της εγκατάστασης είναι θεµελιακή, στη βάση του υποσταθµού, µε κατάλληλες 

ακτινικές προεκτάσεις στη βάση του σταθµού. Στη µπάρα γείωσης γειώνονται όλα τα µεταλλικά µέρη καθώς και οι 

µανδύες των καλωδίων. 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Μια γενική αποτύπωση της ροής µάζας εντός της µονάδας παραγωγής φαίνεται παρακάτω:  

ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ      �     ΚΑΥΣΗ      �      ΕΝΕΡΓΕΙΑ  και ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ.  

•  Κατανάλωση καυσίµου (ανηγµένη): 220 gr/Kwh 

•  Εγκατεστηµένη ισχύς: 100 KW 

•  Ωριαία κατανάλωση καυσίµου: 22 Kg 

•  Κατανάλωση καυσίµου (ετήσια εκτίµηση): 154 τόνοι 

• Ροή καυσαερίων: 0,324 m3 / sec  

Με προσθήκη των ενεργειακών χαρακτηριστικών του καυσίµου προκύπτει και το ισοζύγιο ενέργειας της διαδικασίας. 

Η θερµογόνος δύναµη του καυσίµου ανέρχεται σε 38.000 KJ/Kg. Η ροή µάζας του καυσίµου είναι 22 Kg/h. Συνεπώς 

το ενεργειακό περιεχόµενο του καυσίµου είναι 836 MJ/h. Η καύση του καυσίµου αποδίδει 360 MJ/h κινητική 

ενέργεια στο βολάν του κινητήρα. Η θερµογόνος δύναµη των καυσαερίων είναι 476 MJ/h. Από την ενέργεια που 

αποδίδεται στο βολάν του κινητήρα, θα πρέπει να αφαιρεθεί περίπου το 7% το οποίο είναι θερµικές απώλειες στην 

γεννήτρια, 1% απώλειες καλωδίωσης. Αυτό σηµαίνει ότι η τελική εγχεόµενη ενέργεια στο δίκτυο είναι 324 MJ/h ή 

περίπου 90 KW.                              

        

�   ΑΠΟΒΛΗΤΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ        

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Από τη δραστηριότητα του σταθµού θα προκύπτουν τα υγρά απόβλητα λιπαντικών ελαίων  

εκτιµώµενη ποσότητα  0,2 τόνοι/έτος τα οποία προσωρινά αποθηκεύονται  και διατίθενται σε αδειοδοτηµένο συλλέκτη 

Α.Λ.Ε.. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Από τη δραστηριότητα του σταθµού θα προκύπτουν τα στερεά απόβλητα:  Απόβλητα από 

συσκευασίες: συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι, πλαστική συσκευασία, ξύλινη συσκευασία,  µεταλλική 

συσκευασία,συνθετική συσκευασία,µεικτή συσκευασία,γυάλινη συσκευασία, εκτιµώµενη ποσότητα 1 τόνο/έτος, τα οποία 

προσωρινά  αποθηκεύονται  και διατίθενται για ανακύκλωση. Απορρίµµατα Αστικού τύπου: ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα, 

εκτιµώµενη ποσότητα  0,5 τόνοι/έτος, τα οποία  διατίθενται σε ΧΥΤΑ. Η διαχείριση των αποβλήτων από φίλτρα λαδιού, 

εκτιµώµενη ποσότητα 0,2 τόνοι/έτος να διατείθενται σε κατάλληλο φορέα σύµφωνα  µε  την ισχύουσα νοµοθεσία                                         

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ : Οι εκποµπές αέριων ρύπων περιλαµβάνουν τα καυσαέρια  που θα προκύπτουν από την καύση του 

ελαίου στη µονάδα παραγωγής. Οι µηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) θα πληρούν τις προδιαγραφές εκποµπών που 

τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ενσωµατώνουν κατάλληλα συστήµατα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, θα 

ελέγχονται και θα συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και να λειτουργούν θερµόµετρα για τη µέτρηση των 

θερµοκρασιών των καυσαερίων στην έξοδο, συσκευή µέτρησης της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του 

άνθρακα ή οξυγόνο κατ' όγκο και συσκευή για τη µέτρηση του δείκτη αιθάλης κατά Bacharach.           

                                                                                      

� Περιβαλλοντικοί   Όροι – Προϋποθέσεις κατά την κατασκευή και λειτουργία της µονάδας: 

1. Να κατασκευαστεί στεγανή λεκάνη στην περιοχή τοποθέτησης των δεξαµενών των πρώτων υλών/ καυσίµων, να 

ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα για την πρόληψη διαρροής φυτικού ελαίου από τη δεξαµενή και να συµπεριληφθεί  για το 

λόγο αυτό στη δεξαµενή λεκάνη ασφαλείας για απόλυτο έλεγχο της εγκατάστασης. 
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2. Για την περίπτωση διαρροής καυσίµων, θα γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άµµος, ροκανίδι ή χρήση 
ειδικού γεωυφάσµατος αµέσως µετά τη διαφυγή. Τέτοια υλικά θα πρέπει να υπάρχουν χώρο των εργασιών για τη 
δυνατότητα άµεσης επέµβασης. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες για τη διάθεση τοξικών 
αποβλήτων. 

3. Καµία συντήρηση των µηχανηµάτων δεν θα γίνεται στο χώρο των εργασιών. Τα φορτηγά και τα λοιπά µηχανήµατα 
θα πρέπει να συντηρούνται στα εργοτάξια, όπου θα πρέπει να γίνεται πιστή τήρηση του Π.∆. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 82 ΦΕΚ 
Α'64/2.3.2004 «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των 
χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων» (Β'40). «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των 
Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» σχετικά µε την διαχείριση των ορυκτελαίων και καυσίµων των µηχανηµάτων καθ' 
όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

4. Να δηµιουργηθεί αντιπυρική ζώνη – ζώνη αποψίλωσης, π.χ. 2µ. γύρω από την µονάδα. 
5. Κατά τη λειτουργία της µονάδας να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας (πρόληψη, κατάσβεση, κ. 

α.) για την περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής της σε παρακείµενες 
περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την αρµόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και κανονισµούς 

6. Οι χρησιµοποιούµενες πρώτες ύλες/ καύσιµα θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ασφαλείας για τα βιοκαύσιµα και 
βιορευστά, Άρθρο 20 του Ν. 4062/2012. Προς τούτο να τηρείται αρχείο µε την προέλευση (περιλαµβανόµενης της 
χώρας, περιοχής και όνοµα προµηθευτή), την ηµεροµηνία παραλαβής, το είδος και την ποσότητά τους, τουλάχιστον 
σε εβδοµαδιαία βάση. 

7. Οι µετασχηµατιστές να βρίσκονται εντός πλήρως στεγανοποιηµένων οικίσκων µε τσιµεντένια βάση. Οι 
µετασχηµατιστές να διαθέτουν βάση συγκέντρωσης των ελαιών ψύξης (ελαιολεκάνη) ή να µην χρησιµοποιούν έλαια 
ψύξης (ξηρού τύπου). Απαγορεύεται η χρήση µετασχηµατιστών ή άλλων συσκευών που περιέχουν PCBs 

(πολυχλωροδιφαινύλια, πολυχλωροτριφαινύλια, κ.τ.λ.), σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Κ.Υ.Α. 7589/731/2000 

(Φ.Ε.Κ. 514/Β/11-04-2000) 

8. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να 

είναι τσιµεντοστρωµένοι ή ασφαλτοστρωµένοι, για την αποφυγή δηµιουργίας σκόνης κατά την κίνηση των οχηµάτων 

µεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροής υγρών υλικών. 

9. Να εγκατασταθεί πλήρες σύστηµα παρακολούθησης και καταγραφής µε αισθητήρες των εκποµπών αερίων ρύπων 

(CO, CO2, NOX, σωµατίδια, κ.λ.π.) σε πραγµατικό χρόνο (real time). Τα στοιχεία να καταγράφονται και να είναι 

διαθέσιµα για έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές. Το αρχείο να κρατείται τουλάχιστον 3 χρόνια. 

10. Όλα τα  απόβλητα που θα προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδιακασία να συλλέγονται σε κατάλληλα 

διαµορφωµένο χώρο που θα φέρει αντίστοιχη  σήµανση και να διαχειρίζονται σύµφωνα µε  την ισχύουσα νοµοθεσία  

11. Σε περίπτωση υπέρβασης των θεσµοθετηµένων ορίων των αερίων εκποµπών, να γίνεται διακοπή λειτουργίας της 

µονάδας και επαναλειτουργία της µόνο µετά τη λύση του προβλήµατος. Επίσης να καταγράφεται το συµβάν και να 

ενηµερώνονται η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και η Περιφέρεια Ηπείρου 

12. Η εγκατάσταση θα περιφραχτεί και θα φέρει κατάλληλη σήµανση, έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχαία περιστατικά ή 

βανδαλισµοί. 

13. Να πραγµατοποιηθεί δενδροφύτευση περιµετρικά του γηπέδου και στα ελεύθερα σηµεία εντός του γηπέδου της 

εγκατάστασης (όπου είναι λειτουργικά εφικτό), µε κατάλληλα είδη δένδρων της τοπικής χλωρίδας, για την 

αισθητική αναβάθµιση του τοπίου και τη δηµιουργία πράσινης ζώνης αποµόνωσης (περιορισµό της ηχητικής και 

«οπτικής ρύπανσης» και της διαχεόµενης σκόνης) από τις όµορες ιδιοκτησίες. Θα εξασφαλίζεται η άρδευση και η 

λίπανση των δενδρυλλίων. 

14. Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο παύσης της λειτουργίας της εγκατάστασης ο φορέας του έργου υποχρεούται 
(άρθ.9 της αρ. 50910/2003ΚΥΑ, άρθ.26 της αρ. 49828/2008ΚΥΑ) πριν την διαδικασία τερµατισµού της 

λειτουργίας να εξυγιάνει και να αποκαταστήσει µε δικές του δαπάνες : 

• Τους σχετικούς χώρους µεριµνώντας ιδίως για την αποξήλωση και ασφαλή αποµάκρυνση των εγκαταστάσεων 

• Τις ζηµιές σηµαντικής κλίµακας που ενδεχοµένως έχουν προκληθεί στο περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία απο την 

λειτουργία της µονάδας ή του χώρου και 

Το φυσικό περιβάλουν µε την διαµόρφωση και ένταξη του χώρου των εγκαταστάσεων στο περιβάλλον ώστε 
να επιτυγχάνεται η διατήρηση και βελτίωση του τοπίου 
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Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σηµείου 1 του 
παρόντος και λαµβάνοντας υπόψη τόσο την από 01-02-2016 εισήγηση της ∆/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Θεσπρωτίας του σηµείου 2 του παρόντος η 
γνωµοδότησή µας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής: 

 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση  1/17/15-02-2016) 

 
Γνωµοδοτεί θετικά για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέµατος, 
όπως διαβιβάσθηκε µε το αριθ. 78349/2186/11-12-2015 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕ. & ΧΩ. ΣΧ. Ηπείρου, 
Τµήµα ΠΕ. & ΧΩ. ΣΧ. Γενική ∆/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτικής Μακεδονίας, µε τους όρους-προϋποθέσεις που θέτει η Υπηρεσία.  
 
� Μειοψήφησαν η κα. Φίλη-Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική & ο κ. Λάµπρου Αλκιβιάδης, µέλη της παράταξης 

«ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»  
� Μειοψήφησε η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» αναφέροντας τα ακόλουθα: «Η εν λόγω 

δραστηριότητα πρέπει να εξυπηρετεί αποκλειστικά τις περιβαλλοντικές ανάγκες της περιοχής 
εγκατάστασης και όχι τα επιχειρηµατικά συµφέροντα και µόνο ενός ιδιώτη, µε µεταφερόµενα υλικά 
(πρωτογενή ύλη) από άλλα µέρη της Ελλάδος ή ακόµη και εισαγόµενα, για να εκπληρώνονται µόνο οι 
στόχοι κέρδους του επιχειρηµατία». 

� ΛΕΥΚΟ ψήφισε η παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ». 
� Μειοψήφησε η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

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

 

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

 

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

 

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

 
 

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

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

 

√ 
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1) Εισηγητικό Σηµείωµα της ∆/νσης Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Θεσπρωτίας 

2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   Προέδρου του 
Περιφερειακού Συµβουλίου. 

3) Αντίγραφο της σελίδας της Ηµερήσιας Εφηµερίδας στην οποία δηµοσιεύθηκε.    
 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1) Πάντος Παναγιώτης  
2) Παπαγρηγορίου Νικόλαος 
3) Γοργόλης Βασίλειος 
4) Καττής Νικόλαος 
5) Λάµπρου Αλκιβιάδης 
6) Γιολδάσης Βησ. Βασίλειος 
7) Παπαχρήστου Βασίλειος  
8) Φίλη-Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 
9) Μπούµπα Βασιλική 
10) ΠάικαςΣπυρίδων 
11) Μπασιούκας Κων/νος 
12) Ζάκας Γεώργιος 
13) Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
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∆10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

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

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

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

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

 
 
Ηµεροµηνία: 01-03-2016 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόµενου): 19049/911 

Ηµεροµηνία:01-02-2016 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόµενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 Προς: 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου- ∆υτικής 
Μακεδονίας 
Γενική ∆/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής 
∆/νσης ΠΕ. & ΧΩ. ΣΧ. Ηπείρου, 
Τµήµα ΠΕ. & ΧΩ. ΣΧ. 
5o χλµ. Ε.Ο. Ιωαννίνων Κοζάνης 
45445 Ιωάννινα 
Υπόψη: κ. Λάµπρου Τροµπούκη 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

∆/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 

Τµήµα Περιβάλλοντος  

Ενταύθα 

(µε ένα αντίγραφο της γνωµοδότησης 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέµα 18ο 

Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και 
έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. που αφορά στο έργο (κατηγορία Α2, οµάδα 10η) 
λειτουργίας µικρού υδροηλεκτρικού, ισχύος 0,97 MW, στο ρέµα Γκούρα στην Τ.Κ. Ανθοχωρίου του 
∆ήµου Μετσόβου, Π. Ε. Ιωαννίνων.»Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της 
δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «Υ∆ΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» 

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

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

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η 
ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΕΣΤΑΛΗ Η 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

    

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και 
έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. που αφορά στο έργο (κατηγορία Α2, οµάδα 10η) 
λειτουργίας µικρού υδροηλεκτρικού, ισχύος 0,97 MW, στο ρέµα Γκούρα στην Τ.Κ. Ανθοχωρίου του ∆ήµου 
Μετσόβου, Π. Ε. Ιωαννίνων.»Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας 
είναι η εταιρεία: «Υ∆ΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Υπηρεσίας µας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σηµείο 2 του 
παρόντος) και κατόπιν σχετικού αιτήµατος της Περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του 
σηµείου 1 του παρόντος, η γνωµοδότησή µας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
έχει ως εξής: 

 
  Φορέας  λειτουργίας της µονάδας του   θέµατος   είναι η εταιρεία «Υ∆ΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε..». 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αφορά το υφιστάµενο και σε λειτουργία Μικρό Υδροηλεκτρικό 
Έργο µε τον διακριτό τίτλο «ΜΥΗΕ Ανθοχωρίου», στη θέση «Μπαµπά» του ρέµατος Γκούρα της ∆.Ε. Ανθοχωρίου, 
του ∆ήµου Μετσόβου, Ν. Ιωαννίνων. Η ονοµαστική ισχύς του εν λόγω ΜΥΗΕ ανέρχεται στα 0,97MW (ή 970kW), 
ενώ το µήκος του αγωγού προσαγωγής ανέρχεται στα 685 m. Στο υδατόρεµα το οποίο εκµεταλλεύεται το µελετώµενο 
Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο δεν υφίσταται ιχθυοπανίδα ανάντη και κατάντη της θέσης της υδροληψίας και µέχρι τον 
ΥΗΣ παραγωγής του έργου.  

Το έργο έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά αρχικά µε την υπ΄ αριθ. 7508/ 29.10.1998 απόφαση της Ν.Α. Ιωαννίνων 
και τέλος µε την υπ΄ αριθ.9533/ 30.12.1998 απόφαση τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων, όσον αφορά την 
τελική ισχύ. Η χρονική ισχύς των περιβαλλοντικών όρων έχει παρέλθει και ως εκ τούτου µε τη σύνταξη του παρόντος 
φακέλου, ο οποίος και συντάσσεται σύµφωνα µε τις οριζόµενες από το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209) προδιαγραφές, 
ζητείται η εκ νέου περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, µε σκοπό την περεταίρω Ανανέωση των Περιβαλλοντικών 
Όρων. 

 
Το ΜΥΗΕ Ανθοχωρίου αποτελείται από τα εξής διακριτά τµήµατα: 
1) Υδροληψία η οποία έχει κατασκευαστεί σε απόλυτο υψόµετρο +867m. 
2) Αγωγός προσαγωγής ο οποίος έχει µήκος 685 m. 
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3) Κτήριο ΥΗΣ διαστάσεων 10,5 Χ 10,5 Χ 6,55 m το οποίο βρίσκεται σε απόλυτο υψόµετρο +748m κοντά στην συµβολή 
του ρέµατος Ανθοχωρίου µε τον Μετσοβίτικο ποταµό. 

                 
 Στο χώρο του µελετώµενου έργου µέχρι και σήµερα : 

1. Η περιοχή χρησιµοποιείται σαν βοσκότοπος από τους κατοίκους της περιοχής και περιστασιακά για την απόληψη 
καυσόξυλων για την κάλυψη των ατοµικών αναγκών των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. 

2.  Στην περιοχή δεν υφίσταται καµιά οργανωµένη δασοπονική εκµετάλλευση. 
3. Μικρές αγροτικές καλλιέργειες (µεγέθους κήπων) ή και λίγο µεγαλύτερες ασκούνται σε απόσταση άνω των 200 

m από την περιοχή ανάπτυξης του έργου. 
4. Η εγγύς αλλά και η ευρύτερη περιοχή δεν υπάγεται σε κάποιο προστατευτικό καθεστώς σύµφωνα µε την δασική 

νοµοθεσία και το Ν. 1650/86 περί προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος ( δηλ. δεν είναι κηρυγµένος αναδασωτέος, 
δεν είναι δρυµός κλπ.). 

5. Η εγγύς αλλά και η ευρύτερη περιοχή δεν ανήκει στο δίκτυο περιοχών προστασίας της φύσης (∆ίκτυο Natura 
2000). 

6. ∆εν έχει εκπονηθεί κανένα διαχειριστικό σχέδιο για τη λεκάνη απορροής του Μετσοβίτικου ποταµού. 
7.∆εν έχει εκπονηθεί κάποια περιβαλλοντική µελέτη από δηµόσιο φορέα που να αφορά το χώρο και την ευρύτερη 

περιοχή ενώ επίσης η περιοχή του έργου δεν είναι κηρυγµένος ως αρχαιολογικός χώρος. 
 

Καταλήγοντας, σας γνωρίζουµε ότι - κατά την άποψή µας - η εν λόγω ΜΠΕ αντιµετωπίζει κατά τρόπο ικανοποιητικό 
και αποτελεσµατικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία του  έργου του θέµατος 
µε την απαραίτητη προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης των περιβαλλοντικών όρων καθώς και αυτών που θα 
εγκριθούν - επιβληθούν µε την  απόφαση έγκρισής τους. 
 
Σηµειώνεται ότι µέχρι σήµερα – στα πλαίσια της διαδικασίας δηµοσιοποίησης της υπόψη Μ.Π.Ε. – δεν έχουν κατατεθεί 
στην Υπηρεσία µας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και διαµαρτυρίες. 

 
Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σηµείου 1 του 
παρόντος και λαµβάνοντας υπόψη τόσο την από 01-02-2016 εισήγηση της ∆/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα Περιβάλλοντος του σηµείου 2 του παρόντος η γνωµοδότησή µας επί του φακέλου 
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής: 

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση  1/18/15-02-2016) 
 

Γνωµοδοτεί θετικά για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέµατος, 
όπως διαβιβάσθηκε µε το αριθ. 75996/211/17-12-2015 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕ. & ΧΩ. ΣΧ. Ηπείρου, 
Τµήµα ΠΕ. & ΧΩ. ΣΧ. Γενική ∆/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτικής Μακεδονίας.  

� ΜΕΙΟΨΗΦΗΣΕ η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

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

 

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

 

Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ  

√ 
 

 
 

 

ΑΔΑ: 713Η7Λ9-ΗΨ8



 69 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

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

 
 

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

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

1) Εισηγητικό Σηµείωµα της ∆/νσης Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Τµήµα Περιβάλλοντος  

2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   
Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου. 

3) Αντίγραφο της σελίδας της Ηµερήσιας Εφηµερίδας στην οποία δηµοσιεύθηκε.    

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1) Πάντος Παναγιώτης  
2) Παπαγρηγορίου Νικόλαος 
3) Γοργόλης Βασίλειος 
4) Καττής Νικόλαος 
5) Λάµπρου Αλκιβιάδης 
6) Γιολδάσης Βησ. Βασίλειος 
7) Παπαχρήστου Βασίλειος  
8) Φίλη-Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 
9) Μπούµπα Βασιλική 
10) ΠάικαςΣπυρίδων 
11) Μπασιούκας Κων/νος 
12) Ζάκας Γεώργιος 
13) Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) 

 

√ 
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∆10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

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

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

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

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

 
 
Ηµεροµηνία: 01-03-2016 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόµενου): 19049/911 

Ηµεροµηνία:01-02-2016 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόµενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 Προς: 
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
Γενική ∆/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
∆/νση Περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
Τµήµα Γ΄ 
Λ. Αλεξάνδρας 11 
11473 ΑΘΗΝΑ 
Υπόψη: κ. Χρ. ∆ούµα 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

∆/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 

Τµήµα Περιβάλλοντος  

Ενταύθα 

(µε ένα αντίγραφο της γνωµοδότησης 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 
Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου (υποκατηγορία Α2, οµάδα 3η) «Μετατροπή του υφιστάµενου καταφυγίου Συβότων σε 
τουριστικό καταφύγιο και εγκατάσταση πλωτών προβλητών». Φορέας πραγµατοποίησης και 
λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο «Οργανισµός Λιµένα Ηγουµενίτσας Α.Ε.» 
(εισήγηση ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η.). 

 

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

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

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η 
ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΕΣΤΑΛΗ Η 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

    

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου (υποκατηγορία Α2, οµάδα 3η) «Μετατροπή του υφιστάµενου καταφυγίου Συβότων σε 
τουριστικό καταφύγιο και εγκατάσταση πλωτών προβλητών». Φορέας πραγµατοποίησης και 
λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο «Οργανισµός Λιµένα Ηγουµενίτσας Α.Ε.» 
(εισήγηση ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η.). 

 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Υπηρεσίας µας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σηµείο 2 του 
παρόντος) και κατόπιν σχετικού αιτήµατος της Περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του 
σηµείου 1 του παρόντος, η γνωµοδότησή µας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
έχει ως εξής: 

 

  Φορέας  λειτουργίας της µονάδας του   θέµατος είναι η ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. και 

αρµόδιος της µελέτης είναι ο ∆ιευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΟΛΗΓ Α.Ε κ. Αναστάσιος Ευστρατίου και η 

Τεχνική Σύµβουλος της ΟΛΗΓ Α.Ε. κα Κ.Π. Ηλιοπούλου. 
 

Ονοµασία έργου : Μετατροπή του υφιστάµενου λιµενίσκου Συβότων σε τουριστικό καταφύγιο και εγκατάσταση πλωτών 

προβλητών. 

Κατάταξη του έργου: Σύµφωνα µε την ΥΑ µε αριθµ. 1958/13.01.2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012) «Κατάταξη 

δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 

παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) βάσει της οποίας η εν λόγω δραστηριότητα κατατάσσεται 

στην Υποκατηγορία Α2 (3η Οµάδα, Λιµενικά Έργα Έργα: Α/Α , «Λιµένες σκαφών αναψυχής (µαρίνες) και καταφύγια 

τουριστικών σκαφών» ∆υναµικότητας µικρότερη των 200 θέσεων). 

Είδος Έργου – Μέγεθος:  Η παρούσα πρόταση, περιλαµβάνει : 
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� µετατροπή του υφιστάµενου λιµενίσκου Συβότων σε καταφύγιο τουριστικών σκαφών, 

� εγκατάσταση δύο πλωτών προβλητών, 

� καθορισµό βέλτιστης διάταξης σκαφών (χωρητικότητα καταφυγίου). 

Χωροθέτηση του Έργου: Το έργο χωροθετείται στην βορειοανατολική πλευρά του ορµίσκου Μούρτου, λιµενίσκου 

Συβότων µπροστά από τον οµώνυµο οικισµό Συβότων, ∆ήµου ηγουµενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς :Η περιοχή του έργου ανήκει στην πλήρη δικαιοδοσία του ΟΛΗΓ Α.Ε., εντός της ζώνης λιµένα 

που υπάγεται στην αρµοδιότητα του Οργανισµού. 

Φορέας Πρότασης – Αρµόδιος Μελέτης : Φορέας της πρότασης είναι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

Α.Ε. και αρµόδιος της µελέτης είναι ο ∆ιευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΟΛΗΓ Α.Ε κ. Αναστάσιος Ευστρατίου 

και η Τεχνική Σύµβουλος της ΟΛΗΓ Α.Ε. κα Κ.Π. Ηλιοπούλου. 

Σκοπιµότητα έργου : Το συγκεκριµένο λιµενικό έργο χρησιµοποιείται τόσο από αλιευτικά όσο και από τουριστικά 

σκάφη και σκάφη αναψυχής που προσεγγίζουν την περιοχή. Αποτέλεσµα αυτού είναι 

• ο περιορισµός των διαθέσιµων θέσεων για τα διερχόµενα τουριστικά σκάφη τα οποία ιδιαίτερα κατά τους 

θερινούς µήνες δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν. 

• Επιπλέον, η δραστηριότητα αυτή δεν γίνεται µε την ενδεδειγµένη οργάνωση, ενώ θα πρέπει να συµπληρωθούν 

και οργανωθούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες µε τις κατάλληλες υποδοµές (επέκταση παροχών νερού, ρεύµατος, 

δηµιουργία χώρων υγιεινής / WC, κλπ), για την πλήρη εξυπηρέτηση των τουριστικών σκαφών συντελώντας 

στην προσφορά υψηλού τουριστικού προϊόντος για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της εξαιρετικά 

ελκυστικής αυτής περιοχής. 

Η τροποποίηση του υφιστάµενου λιµενίσκου Συβότων σε καταφύγιο τουριστικών σκαφών έχει ως στόχους: 

• την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών στα τουριστικά σκάφη προκειµένου ο Οργανισµός, σε συνεργασία 

µε τον οικείο ΟΤΑ και τους τοπικούς Φορείς, να καταστήσει τα Σύβοτα πόλο έλξης θαλάσσιου τουρισµού, στην 

ευρύτερη παράκτια περιοχή του Ν. Θεσπρωτίας. 

• Την αύξηση της συνολικής χωρητικότητας του καταφυγίου, καθώς οι υπάρχουσες θέσεις εξυπηρέτησης δεν 

επαρκούν για την ζήτηση που παρατηρείται ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. 

Συγκεκριµένα προβλέπεται να κατασκευαστούν : 

� Βοηθητικό κτίριο: ισόγειο κτίριο, συνολικού εµβαδού κάλυψης 120 τ.µ. το οποίο θα περιλαµβάνει 4 τουαλέτες (2 

για άνδρες και 2 για γυναίκες) µε αυτόνοµο χώρο για douche έκαστη καθώς και ειδικά διαµορφωµένο χώρο 

υγιεινής για ΑΜΕΑ. Το κτίριο θα εξυπηρετεί τους χρήστες του καταφυγίου ενώ θα στεγάζει και τα γραφεία του 

προσωπικού λειτουργίας του καταφυγίου και µηχανοστάσιο. Το κτήριο προτείνεται να κατασκευασθεί στο 

χερσαίο χώρο του υφιστάµενου καταφυγίου στην γένεση του 1ου τµήµατος του προσήνεµου µόλου όπου υπάρχει 

ικανός χερσαίος χώρος. 

� Συστήµατα  αγκυροβολίας (ρεµέτνζα): Για την ασφαλή πρόσδεση των σκαφών που θα ελλιµενίζονται στο 

Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Συβότων, θα κατασκευαστούν µόνιµα αγκυροβόλια (ρεµέντζα). Για κάθε θέση 

σκάφους θα τοποθετηθεί σύστηµα πρόσδεσης, αποτελούµενο από αλυσίδα αγκυροβολίας και νάιλον ή 

πολυεστερικό σχοινί (βυθιζόµενο) πρόσδεσης στο αγκυροβόλιο. 

� Εγκατάσταση  δύο πλωτών προβλητών: Για την εγκατάσταση των πλωτών προβλητών εξετάστηκαν πέντε 

εναλλακτικές διατάξεις καθώς και η µηδενική διάταξη (χωρίς προσθήκη προβλητών). Η χωρητικότητα του 

τουριστικού καταφυγίου ανά µήκος  σκάφους καθώς και το συνολικό µήκος των πλωτών στοιχείων της κάθε 
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διάταξης παρουσιάζεται σε συνηµµένο πίνακα. 

Η 5η εναλλακτική διάταξη είναι αυτή που προκρίθηκε και προτείνεται µε την παρούσα µελέτη. Για την διάταξη αυτή 

εκπονήθηκε τεχνική µελέτη πλωτών στοιχείων καθώς και «ρεµέντζων» αγκυροβολίας των σκαφών των πλωτών 

προβλητών.  

Η δυναµικότητα του καταφυγίου στην προτεινόµενη ως βέλτιστη εναλλακτική διάταξη 5 ανέρχεται σε 126 

σκάφη, και συγκεκριµένα  21 σκάφη κατηγορίας 8-10µ, 58 σκάφη κατηγορίας 10-12µ, 34 σκάφη κατηγορίας 12-15µ  και 

13 σκάφη κατηγορίας 15-20µ. Το συνολικό µήκος των πλωτών στοιχείων των δύο προτεινόµενων προβλητών είναι 

120µ.  

Η διάταξη επιλέχθηκε επειδή έχει τα παρακάτω  πλεονεκτήµατα : 

• Αυξάνει την συνολική χωρητικότητα του καταφυγίου κατά 29 σκάφη που κρίνονται αρκετά για τις ανάγκες που 

καλείται να καλύψει το καταφύγιο 

• Η αύξηση αυτή επιτυγχάνεται µε εγκατάσταση 120,0µ. πλωτών στοιχείων, δηλαδή µε σχετικά µικρή δαπάνη 

επιτυγχάνεται η αύξηση της χωρητικότητας κατά 30,0% περίπου.  

• Στην εσωτερική πλευρά του προβλήτα στην περιοχή της κλίνης καθέλκυσης µπορούν να εξυπηρετηθούν 2 ή 3 

ακόµη σκάφη ανάλογα µε το µήκος τους, πλαγιοδετώντας στο τµήµα αυτό. Οι θέσεις αυτές µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως θέσεις έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση υψηλής ζήτησης αυξάνοντας περαιτέρω την 

δυναµικότητα καταφυγίου. Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά και από τυχόν βοηθητικά σκάφη 

της λιµενικής εγκατάστασης.  

• Η επιλεγείσα κατανοµή είναι ικανοποιητική µε το µεγαλύτερο αριθµό σκαφών στις κατηγορίες 10-12µ. και 12-

15µ. που είναι οι πλέον συνήθεις για την περιοχή µελέτης.  

Μειονέκτηµά της είναι ο µικρός αριθµός σκαφών της κατηγορίας 15-20µ. Υπάρχει δυνατότητα αναδιάταξης µε αύξηση 

του αριθµού τους, η οποία τελικά θα αυξήσει περαιτέρω την συνολική χωρητικότητα του καταφυγίου. Με βάση την 

οριστική και τελική χωρητικότητα του καταφυγίου θα γίνει και η διαστασιολόγηση των ρεµέντζων αγκυροβολίας των 

εξυπηρετούµενων σκαφών.   

Στο κεφάλαια 6 της µελέτης γίνεται εκτενής εκτίµηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 

έργου. Στο κεφάλαιο 7 γίνεται περιγραφή των µέτρων που θα ληφθούν για την αντιµετώπιση – περιορισµό των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. Στο κεφάλαιο 8 προτείνεται το σχέδιο των περιβαλλοντικών όρων για τη 

φάση κατασκευής και λειτουργίας καθώς και το πρόγραµµα διαχείρισης / παρακολούθησης του περιβάλλοντος κατά το 

στάδιο κατασκευής και λειτουργίας του τουριστικού καταφυγίου. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

• Η Μελέτη έχει αποσταλεί στο Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Θεσπρωτίας ηλεκτρονικά χωρίς να 

συµπεριλαµβάνονται οι γνωµοδοτήσεις των συναρµόδιων υπηρεσιών. Έτσι  δε γίνεται αναφορά σε τυχόν όρους 

παρατηρήσεις που έχουν τεθεί σε αυτές. 

• 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. 

• Λαµβάνοντας υπόψη τη σύντοµη διάρκεια της τουριστικής περιόδου καθώς και το γεγονός ότι µεγάλο ποσοστό των 

κατοίκων των Συβότων είναι επαγγελµατίες ή ερασιτέχνες αλιείς, θα πρέπει να προβλεφθεί η χρήση του 

καταφυγίου να είναι µικτή κατά την µη τουριστική περίοδο (τουριστικό και αλιευτικό). 

• Όλες οι περιβαλλοντικές µετρήσεις που θα λαµβάνονται τόσο κατά τη φάση κατασκευής του έργου όσο και κατά τη 

φάση λειτουργίας του θα πρέπει να κοινοποιούνται για αξιολόγηση και αξιοποίηση στο αρµόδιο Τµ. Περιβάλλοντος 
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& Υδροοικονοµίας.  

Οι θέσεις και ο τρόπος απόρριψης των βυθοκορηµάτων θα πρέπει να προβλεφθούν στην Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων. Σε κάθε περίπτωση το Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Θεσπρωτίας θα πρέπει να 
ενηµερώνεται πριν απ’την απόρριψη ώστε  να βεβαιώνει την τήρηση των όρων της άδειας που θα έχει προηγηθε 
 
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 τόσο την από 15-02-2016 εισήγηση της ∆/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα Περιβάλλοντος του σηµείου 2 του παρόντος η γνωµοδότησή µας επί του φακέλου 
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής: 

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση  1/19/15-02-2016) 
 

Γνωµοδοτεί θετικά για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέµατος, 
όπως διαβιβάσθηκε µε το αριθ. 153432/13-11-2015 έγγραφο της ∆/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
Τµήµα Γ΄του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.  
� ΛΕΥΚΟ ψήφισαν η κα. Φίλη-Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική & ο κ. Λάµπρου Αλκιβιάδης, µέλη της 

παράταξης «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»  
� ΛΕΥΚΟ ψήφισε η παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ». 

� ΛΕΥΚΟ η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ».». 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

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

 

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

 

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

 

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

 
 

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

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

4) Εισηγητικό Σηµείωµα της ∆/νσης Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Τµήµα Περιβάλλοντος  

 
√ 
 

 

√ 
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5) Αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   
Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου. 

6) Αντίγραφο της σελίδας της Ηµερήσιας Εφηµερίδας στην οποία δηµοσιεύθηκε.    
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
14) Πάντος Παναγιώτης  
15) Παπαγρηγορίου Νικόλαος 
16) Γοργόλης Βασίλειος 
17) Καττής Νικόλαος 
18) Λάµπρου Αλκιβιάδης 
19) Γιολδάσης Βησ. Βασίλειος 
20) Παπαχρήστου Βασίλειος  
21) Φίλη-Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 
22) Μπούµπα Βασιλική 
23) ΠάικαςΣπυρίδων 
24) Μπασιούκας Κων/νος 
25) Ζάκας Γεώργιος 
26) Τσουµάνη Όλγα (Όλυ) 
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