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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/13-03-2013

Στα  Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις δεκατρείς (13) Μαρτίου του 
έτους  2013,  ημέρα  Τετάρτη   και  ώρα  14.00,  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  η  Επιτροπή 
Περιβάλλοντος  Χωρικού  Σχεδιασμού  &  Ανάπτυξης  της  Περιφέρειας   Ηπείρου,  όπως  αυτή 
συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμ.  1/2/06-01-2013  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  αποτελούμενη  από  τα  κάτωθι  τακτικά  και  αναπληρωματικά  μέλη,  Περιφερειακούς 
Συμβούλους:

Τακτικά μέλη: Αναπληρωματικά μέλη:

1. Βασίλειος Γιολδάσης Νικόλαος Ανατολιωτάκης 
2. Νικόλαος Καττής Ιωάννης Καραμπίνας 
3. Ιωάννης Λάζος Κωνσταντίνος Ντέτσικας 
4. Θεοφάνης Μικρούλης Ιωάννης Γ. Παπαγιάννης
5. Νικόλαος Κώτσιος Σταύρος Παργανάς 
6. Βασίλειος Παπαχρήστου Μιχαήλ Πλιάκος 
7. Νικόλαος Κάτσιος Αντιγόνη – Βασιλική Φϊλη - Πασχάλη 
8. Παντελής Κολόκας Βασίλειος Χριστοφορίδης
9. Καλλιρόη (Ρόη) Ζηκίδου – Ντάσση Στέφανος Ζούμπας 
10. Κωνσταντίνος Παπανδρέου Χρίστος Παπαβρανούσης
11. Παύλος Μίχας Γρηγόριος Τζιοβάρας
12. Βασίλειος Ζιώβας Κωνσταντίνος Φώτης
13. Ιωάννης Παπαδημητρίου Πρόδρομος Χατζηεφραιμίδης 
14. Νικόλαος Ζήκος Κωνσταντίνος Κωτσαντής

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. οικ. 22431/830/11-03-2013, πρόσκλησης της Προέδρου της, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:
Α.  Τατιάνα  Καλογιάννη,  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε.  Ιωαννίνων  υπεύθυνη  Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, Πρόεδρος της Επιτροπής
Β. Κωνσταντίνος Παπανδρέου, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
Γ.  Τα μέλη:

1. Βασίλειος Γιολδάσης, Περιφερειακός Σύμβουλος
2. Νικόλαος Καττής, Περιφερειακός Σύμβουλος
3. Ιωάννης Λάζος, Περιφερειακός Σύμβουλος
4. Θεοφάνης Μικρούλης, Περιφερειακός Σύμβουλος
5. Ιωάννης Καραμπίνας,  Περιφερειακός Σύμβουλος
6. Βασίλειος Παπαχρήστου, Περιφερειακός Σύμβουλος
7. Νικόλαος Κάτσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος
8. Παντελής Κολόκας, Περιφερειακός Σύμβουλος
9. Καλλιρόη (Ρόη) Ζηκίδου – Ντάσση, Περιφερειακός Σύμβουλος
10. Παύλος Μίχας, Περιφερειακός Σύμβουλος
11.  Βασίλειος Ζιώβας, Περιφερειακός Σύμβουλος
12. Ιωάννης Παπαδημητρίου, Περιφερειακός Σύμβουλος
13. Νικόλαος Ζήκος, Περιφερειακός Σύμβουλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής , Βασιλική Ι. 
Μαντζίλα, όπως ορίστηκε με την αριθμ.οικ.13712/1281/10-3-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου.

Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, με βάση την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 
22431/830/11-03-2013, πρόσκλησης της Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά 
μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα αυτής (www  .  php  .  gov  .  gr  ).
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Στη συνέχεια η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου,  ευρισκόμενη  σε  απαρτία,  συζήτησε  και  αποφάσισε  για  τα  παρακάτω  θέματα 
ημερήσιας διάταξης:
Επικύρωση  αποφάσεων  4ου   Πρακτικού  της   Συνεδρίασης  της  Επιτροπής  Περιβάλλοντος 
Χωρικού   Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

1. Έγκριση  σύναψης  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  και  του 
Δήμου Πωγωνίου για  την υποβολή πρότασης  και  ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013 για το έργο: « Συμπληρωματικά έργα 
εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.K. Κουκλιών – Μαζαρακίου – 
Ριαχόβου και Καταρράκτη», προϋπολογισμού 500.000,00 €, και ορισμό ενός μέλους με τον 
αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης 
του έργου.

2. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 
του  έργου:  «Εγκατάσταση  και  λειτουργία  μικρού  Υδροηλεκτρικού  (ΜΥΗΕ  ΚΑΛΑΜΑΣ), 
εγκατεστημένης ισχύος 5,8 MW , επί του ποταμού Καλαμά, στα διοικητικά όρια των Δήμων 
Σουλίου  και  Φιλιατών  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Θεσπρωτίας  Περιφέρειας  Ηπείρου». 
Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία : «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 
-ΤΕΡΝΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  Α.Ε.»  .  (εισήγηση:  Δ/νση  Περιβάλλοντος  &  Χωρικού  Σχεδιασμού 
Π.Η.).

Επίσης κατά την έναρξη της συνεδρίασης και  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε 
ενημέρωση και επικυρώθηκε το πρακτικό και οι αποφάσεις της  προηγούμενης, από 12-02-
2013 συνεδρίασης της Επιτροπής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
       Η Γραμματέας

   Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

1. Κωνσταντίνος Παπανδρέου, Αντιπρόεδρος
2. Βασίλειος Γιολδάσης
3. Νικόλαος Καττής
4. Ιωάννης Λάζος
5. Θεοφάνης Μικρούλης 
6. Ιωάννης Καραμπίνας 
7. Βασίλειος Παπαχρήστου 
8. Νικόλαος Κάτσιος
9. Παντελής Κολόκας
10. Καλλιρόη (Ρόη) Ζηκίδου – Ντάσση
11. Παύλος Μίχας
12. Ιωάννης Παπαδημητρίου
13. Βασίλειος Ζιώβας
14. Νικόλαος Ζήκος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ.  5/13-03-2013  Πρακτικό Συνεδριάσεως

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου  όπως 
αυτή  συγκροτήθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/06-01-2013  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση   στα   Ιωάννινα  και  στην  αίθουσα  του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, στις δεκατρεις (13) Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 
14.00, κατόπιν της με αριθμ πρωτ. οικ. 22431/830/11-03-2013 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. Κωνσταντίνος Παπανδρέου, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
Γ. Τα μέλη: Βασίλειος Γιολδάσης, Νικόλαος Καττής, Ιωάννης Λάζος, Θεοφάνης Μικρούλης, Ιωάννης 
Καραμπίνας,   Βασίλειος  Παπαχρήστου,  Νικόλαος  Κάτσιος,  Παντελής  Κολόκας,  Καλλιρόη  (Ρόη) 
Ζηκίδου – Ντάσση, Παύλος Μίχας,  Βασίλειος Ζιώβας, Ιωάννης Παπαδημητρίου, Νικόλαος Ζήκος, 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι.

και  η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής , Βασιλική Ι. Μαντζίλα, όπως ορίστηκε με την 
αριθμ.οικ.13712/1281/10-3-2011 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: 2  ο  
Γνωμοδότηση  επί   του  περιεχομένου  της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.)  του  έργου:  «Εγκατάσταση  και  λειτουργία  μικρού  Υδροηλεκτρικού  (ΜΥΗΕ 
ΚΑΛΑΜΑΣ), εγκατεστημένης ισχύος 5,8 MW , επί του ποταμού Καλαμά, στα διοικητικά 
όρια  των  Δήμων  Σουλίου  και  Φιλιατών  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Θεσπρωτίας 
Περιφέρειας Ηπείρου».  Φορέας πραγματοποίησης και  λειτουργίας του έργου είναι  η 
εταιρεία  :  «ΔΕΗ  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ  -ΤΕΡΝΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  Α.Ε.»  .  (εισήγηση:  Δ/νση 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

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

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

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

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

4. Την  αριθμ.  1/2/06-01-2013  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Ηπείρου,  περί 
εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου.

5. Την από 01-03-2013 Εισήγηση σχετικά με το θέμα, της Δ/νσης Περιβάλλοντος Χωρικού 
Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου όπως κατατέθηκε στην Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία 
η υπηρεσία εισηγείται θετικά για την έγκριση της μελέτης  του θέματος με την προϋπόθεση 
ότι θα τηρηθούν οι παρατηρήσεις της Υπηρεσίας καθώς και ο όροι που θα εγκριθούν - 
επιβληθούν με τη σχετική απόφαση έγκρισης της Μ.Π.Ε. του θέματος.
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6. Την αριθμ. 56/2013 απόφαση από το Πρακτικό 6/11-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Σουλίου ( υποβλήθηκε το αρθμ. 2306/12-03-2013 έγγραφο).

7. Την αριθμ. 46/2013 απόφαση από το Πρακτικό 7/11-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Φιλιατών).

8. Τις  απόψεις  του  Τμήματος  Αλιείας  της  Δ/νσης   Αγροτικής  Οικονομίας  &  Κτηνιατρικής 
Περιφερειακής  Ενότητας  Θεσπρωτίας  σχετικά  με  το  θέμα  (υποβλήθηκαν  με  το  αριθμ. 
1153/27-02-2013 έγγραφο).

9. Τις  παρατηρήσεις  του  Τμήματος  Δομών  Περιβάλλοντος  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Εργων 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας ((υποβλήθηκαν με το αριθμ. 15157/311/12-03-2013 
έγγραφο).

10. Τις  απόψεις  του  Συλλόγου  Προστασίας  Περιβάλλοντος  &  Αρχαιολογικών  Χώρων 
Ηγουμενίτσας (υποβλήθηκαν με το αριθμ. 2/12-03-2013 έγγραφο) 

11. Διαμαρτυρίες  των  προέδρων  και  κατοίκων  των  Τ.Κ.  Γολάς,  Ραβοστίβας  Παλαιοχωρίου, 
Δονάτου και Κοκκινιάς για την προσπάθεια δημιουργίας υδροηλεκτρικού φράγματος στη 
θέση «ΑΒΑΡΙΤΣΑ».

12.  Διαμαρτυρία πολιτών για τον τρόπο δημοσιοποίησης και συμμετοχής κοινού και κατάθεση 
γραπτών απόψεων για την ΜΠΕ «ΥΗΕ Καλαμάς».

13. Την  τοποθέτηση  των  μελών της  επιτροπής  από  την  παράταξη:  «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ 
ΖΕΙΣ»:  «Ένα ζήτημα  που,  κατά  το  παρελθόν,  συνάντησε  την  αντίθεση  σύσσωμης  της  
τοπικής κοινωνίας, με τους φορείς της και τα θεσμικά της όργανα, όπως να απορρίπτουν τη  
δημιουργία υδροηλεκτρικού εργοστασίου στην Αβαρίτσα, επανέρχεται σε μια περίοδο που ο  
ποταμός Καλαμάς εξακολουθεί να δέχεται έντονες πιέσεις από πολλές πλευρές, εξαιτίας της  
ανεξέλεγκτης  ρύπανσης  και  των  ολοένα  και  συχνότερων  πλημμυρικών  φαινομένων  
διχασμός  που  προκαλείται,  με  τον  ένα  δήμο  της  περιοχής  να  ενημερώνεται  από  
εκπροσώπους της αναδόχου εταιρίας και να έχει μία κατά πλειοψηφία θετική απόφαση, τον  
άλλο να «αγνοείται»  και  να εκδίδει  ομόφωνη αρνητική  γνώμη,  μας  δημιουργεί  σοβαρό  
προβληματισμό,  καθώς από τις  παρακαλάμιες  τοπικές  κοινότητες,  που θα υποστούν τις  
όποιες  επιπτώσεις  από  τη  λειτουργία  του  φράγματος,  διατυπώνονται  ενστάσεις  και  
ανησυχίες για τις συνέπειες στις καλλιέργειες, τη χλωρίδα και την πανίδα, τα πολιτιστικά  
μνημεία,  αλλά και,  εν  γένει,  το  περιβάλλον της  περιοχής.  Χωρίς  να έχουμε,  καταρχήν,  
αντίθεση  με  επενδυτικά  σχέδια,  ακόμη  και  όταν  αυτά,  όπως  το  συγκεκριμένο,  δεν  
δημιουργούν  θέσεις  εργασίας  ή  άλλη  αξιόλογη  «προστιθέμενη  αξία»  για  την  περιοχή,  
εκτιμούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς τη δημιουργική συναίνεση  
των τοπικών κοινωνιών, που εδράζεται στην πλήρη διαφάνεια, στον ειλικρινή διάλογο και  
στη  σωστή  ενημέρωση.  Το  θέμα  έτυχε  αναβολής  στην  προηγούμενη  συνεδρίαση.  
Επανέρχεται σήμερα χωρίς να εξαντληθούν τα χρονικά περιθώρια διαλόγου. Γι΄ αυτό και  
προτείνουμε,  πριν  από  την  οριστική  απόφαση  της  Επιτροπής  Περιβάλλοντος  της  
Περιφέρειας,  η  προεδρεύουσα  της  και  αρμόδια  αντιπεριφερειάρχης  να  αναλάβει  
πρωτοβουλία ενημέρωσης για τις επιπτώσεις του έργου, ώστε να πειστούν οι φορείς και οι  
κάτοικοι  της  περιοχής  για  το  επωφελές  και  μη  ζημιογόνο  αποτέλεσμα  της  επένδυσης,  
εκμεταλλευόμενη τουλάχιστον το χρονικό περιθώριο που δίδει η πρόσκληση του  Προέδρου 
του Π.Σ για δημόσια διαβούλευση μέχρι την 20/3/2013». 

Τέλος,  τα  μέλη  της  επιτροπής  κ.κ.  Καλλιρόη  (Ρόη)  Ζηκίδου  –  Ντάσση,  Κωνσταντίνος 
Παπανδρέου, Παύλος  Μίχας, από την παράταξη ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ πρότειναν την εκ 
νέου  αναβολή  του  θέματος  προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί  συνάντηση  μεταξύ  της 
κατασκευάστριας εταιρείας  και  όλων των εμπλεκόμενων φορέων και  πολιτών, με σκοπό να 
συζητηθούν τα θετικά και τα αρνητικά του έργου. 

Η  Πρόεδρος  της  Επιτροπής,  λαμβάνοντας  το  λόγο  τόνισε  ότι:  «Λόγω  της  πληθώρας  των 
Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οι οποίες έρχονται στην Επιτροπή για γνωμοδότηση,  
δεν είναι  εφικτό να εφαρμοστεί  η ως άνω πρόταση της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ  
ΖΕΙΣ» γιατί αυτό θα οδηγούσε σε ατέρμονες και άνευ ουσίας συζητήσεις. Ο νομοθέτης για να  
αποφύγει  το  πρόβλημα  αυτό  έχει  ορίσει  συγκεκριμένη  διαδικασία  μέσα  από  την  οποία  
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κατοχυρώνεται και η έκφραση των απόψεων των τοπικών κοινωνιών αλλά και διασφαλίζεται  
πλήρως  ο  δημοκρατικός  διάλογος  μέσα  στα  πλαίσια  της  Επιτροπής.  Στην  προκειμένη  
περίπτωση, όλοι οι φορείς είχαν τον απαιτούμενο χρόνο να ενημερωθούν από την ημέρα της  
υποβολής  της  Προμελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  για  το  συγκεκριμένο  έργο.  Η  
δυνατότητα διαλόγου και διατύπωσης απόψεων από τους φορείς και τους πολίτες έχει ήδη  
ικανοποιηθεί, καθόσον το θέμα έρχεται σήμερα προς συζήτηση μετά από αναβολή αυτού κατά  
την συνεδρίαση στις 05-03-2013. Συνεπώς, το θέμα δεν χρήζει αναβολής.»

Ακολούθησε ψηφοφορία επί της προτάσεως της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ» για 
αναβολή του θέματος, η οποία καταψηφίστηκε και στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη 
διαδικασία ψήφισης γνωμοδότησης επί της ΜΠΕ.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 5/28/13-03-2013)

Γνωμοδοτεί θετικά  για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του 
θέματος  όπως  διαβιβάσθηκε  με  το  αριθ.  41355/1891/07-02-2013  έγγραφο  της  Δ/νσης 
Περιβάλλοντος  &  Χωρικού  Σχεδιασμού,  Τμήμα  Περ/κού  &  Χωρ/κού  Σχεδιασμού  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, με τον όρο την αυστηρή τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων που θα εγκριθούν – επιβληθούν με την απόφαση έγκρισης αυτών.

 ΑΠΟΧΗ από την ψηφοφορία , ψήφησαν τα μέλη της παράταξης ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ 
βασιζόμενοι στην παραπάνω τοποθέτησή τους.

 Μειοψήφησε  το  μέλος  της  επιτροπής  κ.  Βασίλειος  Ζιώβας,  από  την  παράταξη  «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» ισχυριζόμενος:  «Η ενέργεια για την Λαϊκή Συσπείρωση  αποτελεί  
κοινωνικό αγαθό και δεν είναι εμπόρευμα. Επομένως εκτός από τις αρνητικές επιπτώσεις  
στο περιβάλλον δεν πρέπει να δοθεί στην ιδιωτική πρωτοβουλία ένα κοινωνικό αγαθό, που  
στη συνέχεια θα μοσχοπουλούν στα λαϊκά στρώματα».

  Μειοψήφησε  το  μέλος  της  Επιτροπής  κ  Ιωάννης  Παπαδημητρίου,  από  την  παράταξη 
«ΑΥ.ΡΙ.Ο.  για  την  Ήπειρο»  διότι: «α)  Η  παράταξη  δεν  θεωρεί  ότι  όλα  τα  μικρά  
υδροηλεκτρικά έργα πρέπει να γίνονται δεκτά άνευ ετέρου, χωρίς δηλαδή την εξέταση των  
συγκεκριμένων κάθε φορά προϋποθέσεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πιστεύουμε ότι  
εξακολουθούν  να ισχύουν  οι  περισσότεροι  λόγοι,  για  τους  οποίους  το  2003 η  κρατική  
Περιφέρεια είχε απορρίψει το ίδιο έργο και η τότε ενδιαφερόμενη εταιρία παραιτήθηκε από  
τα δικαστικά μέσα, που είχε ασκήσει 
β) Το βασικό πρόβλημα είναι η κατασκευή φράγματος και ο σχηματισμός τεχνητής λίμνης  
223 στρεμμάτων, η διακοπή δηλαδή της φυσικής ροής του ποταμού. Ακόμη και με την  
ύπαρξη  θυροφραγμάτων,  οι  συνέπειες  στο  οικοσύστημα  είναι  μη  αναστρέψιμες  και  
ορισμένες μάλιστα επισημαίνονται από το τμήμα αλιείας της ΠΕ Θεσπρωτίας 
γ)  Από  τη  ΜΠΕ  απουσιάζει  η  αθροιστική  αποτίμηση  των  ήδη  υπαρχόντων  και  των  
σχεδιαζόμενων  Υ/Η  έργων  στον  Καλαμά  καθώς  και  άλλα  κρίσιμα  δεδομένα  ενώ  δεν  
στερείται σημασίας η τοποθέτηση του έργου στην περιφερειακή ζώνη του εθνικού πάρκου  
στενών Καλαμά 
δ) Τέλος, ακόμη και αυτή η περιορισμένη ενημέρωση ανέδειξε την έντονη αντίδραση της  
τοπικής  κοινωνίας,  η  οποία  απαιτεί  διαφορετική  διαχείριση  του  υδάτινου  πλούτου  της  
περιοχής.»
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  Μειοψήφησε το μέλος της επιτροπής κ. Νικόλαος Ζήκος από την παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», ισχυριζόμενος ότι: «υπάρχουν ήδη αρνητικές γνωμοδοτήσεις  
από τους αρμόδιους φορείς τι άλλο περιμένουμε εμείς σαν επιτροπή;»

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

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
       Η Γραμματέας

   Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

1. Κωνσταντίνος Παπανδρέου, Αντιπρόεδρος
2. Βασίλειος Γιολδάσης
3. Νικόλαος Καττής
4. Ιωάννης Λάζος
5. Θεοφάνης Μικρούλης 
6. Ιωάννης Καραμπίνας 
7. Βασίλειος Παπαχρήστου 
8. Νικόλαος Κάτσιος
9. Παντελής Κολόκας
10. Καλλιρόη (Ρόη) Ζηκίδου – Ντάσση
11. Παύλος Μίχας
12. Ιωάννης Παπαδημητρίου
13. Βασίλειος Ζιώβας
14. Νικόλαος Ζήκος
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