
1 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10o/04-06-2021 

 

Στις τέσσερις (4) Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε σε κατεπείγουσα–διά περιφοράς 

συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτή συστάθηκε, συγκροτήθηκε και λειτουργεί με τις με αριθμ. 7/17/7-5-2021 

(ΑΔΑ:681Γ7Λ9-443) και 7/18/7-5-2021 (ΑΔΑ:9ΡΒΓ7Λ9-1Η8) (ΦΕΚ 2168/τ.Β΄/25-05-2021) αποφάσεις του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Ηπείρου, με τη με αρ.πρωτ. οικ.66800/5178/18-5-2021 (ΑΔΑ:ΨΔΖΝ7Λ9-Δ3Φ) (ΦΕΚ 405/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2021) 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, η οποία τροποποίησε τη με αρ. 184266/11851/22-01-2021 (ΦΕΚ 1071/ τ. 

Υ.Ο.Δ.Δ./2020) προηγούμενη απόφαση και με τη με αριθμ. οικ.72550/5611/26-05-2021 (ΑΔΑ:Ψ4567Λ9-ΒΣΟ) απόφαση 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, αποτελούμενη από τον Γοργόλη Βασίλειο, Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης 

και Εμπορίου, ως Προέδρο και από τους κάτωθι Περιφερειακούς Συμβούλους ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη: 

 Τακτικά μέλη: Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Σίμου-Τάσιου Αναστασία  Γκούμας Αχιλλέας 

2. Δηλαβέρη Ρεγγίνα  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα  (Γιώτα)  Καλούδης Βασίλειος 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης)  Πατήλας Κωνσταντίνος  

5. Λάμπρου Αλκιβιάδης  Σιαράβας Κωνσταντίνος  

6. Βαρέλης Δημήτριος  Παπαχρήστου Βασίλειος 

7. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα  Κατέρης Ιωάννης 

8. Φώτης Φώτιος  Ψαθάς Βασίλειος  

9. Κορωναίος Θεόδωρος Σπέγγος Αριστείδης (Άρης)  

10. Λέκκα Χριστίνα Τρομπούκης Δημήτριος  

11. Ριζόπουλος Σπυρίδων Παππάς Δημήτριος (Τάκης)  

12. Δημητρίου Δημήτριος Φραγκούλης Παύλος  

13. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα  Κωτσαντής Κωνσταντίνος  

14. Γαλατάς Ζώης Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με τη με αριθμ.πρωτ. 77810/1272/02-06-

2021 πρόσκληση του Προέδρου της, όπου διαφαίνονται οι λόγοι του κατεπείγοντος χαρακτήρα λήψης αποφάσεων επί 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, (για την έκδοση της απόφασης του 1ου θέματος πριν τη λήξη της προθεσμίας στο 

Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) στις 04-06-2021 και για την ανταπόκριση στην απαίτηση της Δ/νσης 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενεργείας (ΥΠΕΝ) να υπάρχει η γνωμοδότηση 

της παρούσας Επιτροπής αναφορικά με το 2ο θέμα, προκειμένου να περάσει από το Κεντρικό Συμβούλιο 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ ), μετείχαν οι: 

Α. Γοργόλης Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου της Περιφέρειας 

Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής. 

Β.  Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ. Τα μέλη: 

1. Σίμου-Τάσιου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος 

2. Δηλαβέρη Ρεγγίνα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακή Σύμβουλος 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Λάμπρου Αλκιβιάδης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

7. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα, Περιφερειακή Σύμβουλος 

8. Φώτης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 
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9. Κορωναίος Θεόδωρος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

10. Λέκκα Χριστίνα, Περιφερειακή Σύμβουλος 

11. Ριζόπουλος Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος 

12. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, Περιφερειακή Σύμβουλος 

13. Γαλατάς Ζώης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Βασιλική Μαντζίλα και Ιωάννα 

Ε. Φουτάκη, όπως ορίστηκαν με την αριθμ.οικ.72962/5622/26-05-2021 (ΑΔΑ:Ω0ΙΞ7Λ9-2ΟΑ) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη 

σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Επικύρωση αποφάσεων 9ου Πρακτικού του έτους 2021 της Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 

Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

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

(κατηγορίας Α2, ομάδα  12η, α/α 11): «Κατασκευή και λειτουργία πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού (Motocross), 

στη θέση 799α κοινόχρηστο τεμάχιο οριστικής διανομής Αγρ/τος Καστρίτσας, Τ.Κ. Καστρίτσας, Δ.Ε. Παμβώτιδας, 

Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της 

είναι το αθλητικό σωματείο «Αθλητική Λέσχη Μηχανοκίνητων Σπορ Ιωαννίνων» (Α.Λ.Μ.Σ.Ι.). (εισήγηση Δ/νση 

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

2. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: 

(Υποκατηγορία Α1, ομάδα 2η, α/α 6): «Υφιστάμενες Υδρομαστεύσεις και Υδρογεωτρήσεις, στη Δ.Ε. Περάματος 

Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου 

ή της δραστηριότητας είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης/Δήμου Ιωαννιτών. (εισήγηση Δ/νση 

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).  

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

πρακτικό και οι αποφάσεις της  προηγούμενης, από 27-05-2021 συνεδρίασης της Επιτροπής. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Δημητρίου Δημήτριος 

2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 

3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)  
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης)  

6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 

7. Βαρέλης Δημήτριος 

8. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 

9. Φώτης Φώτιος 

10. Κορωναίος Θεόδωρος 

11. Λέκκα Χριστίνα 

12. Ριζόπουλος Σπυρίδων 

13. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 

14. Γαλατάς Ζώης 
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Δ10 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα                                         

Πληροφορίες: Β. Μαντζίλα 

Τηλ.: 26510 87441, 87319 

Fax:  26510 87441                                                          

Email:  epitropi.anaptyxis@php.gov.gr 

 

 

 

 

Ημερομηνία: 07-06-2021 

Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 80691 / 1296 

Ημερομηνία: 18-05-2021 

Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόμενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 

…………………… 

 

 

 

 

 Προς: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας 

Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

Ηπείρου 

5οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 

Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Υπόψη: κα  Εφη Εξάρχου  

 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. 

Τμήμα Περιβάλλοντος  

Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου 

Ενταύθα 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέμα 1ο 

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

(κατηγορίας Α2, ομάδα  12η, α/α 11): «Κατασκευή και λειτουργία πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού (Motocross), στη 

θέση 799α κοινόχρηστο τεμάχιο οριστικής διανομής Αγρ/τος Καστρίτσας, Τ.Κ. Καστρίτσας, Δ.Ε. Παμβώτιδας, Δ. 

Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της είναι το 

αθλητικό σωματείο «Αθλητική Λέσχη Μηχανοκίνητων Σπορ Ιωαννίνων» (Α.Λ.Μ.Σ.Ι.). (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & 

Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

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

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η ΦΟΡΕΑΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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

Α2, ομάδα  12η, α/α 11): «Κατασκευή και λειτουργία πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού (Motocross), στη θέση 799α 

κοινόχρηστο τεμάχιο οριστικής διανομής Αγρ/τος Καστρίτσας, Τ.Κ. Καστρίτσας, Δ.Ε. Παμβώτιδας, Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. 

Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της είναι το αθλητικό σωματείο 

«Αθλητική Λέσχη Μηχανοκίνητων Σπορ Ιωαννίνων» (Α.Λ.Μ.Σ.Ι.). (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

Π.Η.). 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι το αθλητικό σωματείο "Αθλητική Λέσχη Μηχανοκίνητων Σπορ 

Ιωαννίνων - Α.Λ.Μ.Σ.Ι.". 

  Η δραστηριότητα αφορά την κατασκευή και λειτουργία πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού (motocross), συνολικής 

διαδρομής 1.600 μέτρων, της «Αθλητικής Λέσχης Μηχανοκίνητων Σπορ Ιωαννίνων». Πρόκειται για χώρο κατάλληλα 

διαμορφωμένο που βρίσκεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού και προορίζεται για την 

διεξαγωγή εκπαίδευσης-προπόνησης μηχανών τύπου motocross καθώς και αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού που θα 

αποτελείται από τα εξής:  

• Πίστα αγώνων μηχανών τύπου motocross 

• Εγκαταστάσεις και υποδομές για τη στήριξη και διευκόλυνση των αγώνων 

• Συμπληρωματικές εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου  

 

Η πίστα θα διαμορφωθεί στο υπ. αρίθ 799α κοινόχρηστο τεμάχιο της διανομής Καστρίτσας (1933), εμβαδού 99.000,00 

m2, το οποίο βρίσκεται στην Τ.Κ. Καστρίτσης, του Δήμου Ιωαννιτών. Οι αποστάσεις των ορίων των πλησιέστερων 

οικισμών από την εγκατάσταση είναι οι κάτωθι :  

• Καστρίτσα : 1,02 Km – Δ 

• Ηλιόκαλη : 1,27 Km – Ν 

• Δροσωχώρι : 1,47 Km – Α  
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Η κατασκευή της πίστας θα έχει διάρκεια 3-5 μήνες. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν :  

• Χωματουργικά, εκσκαφές, διαμόρφωση πίστας και χώρων στάθμευσης οχημάτων και λοιπά έργα πολιτικού 

μηχανικού. 

• Περίφραξη πίστας με συρματόπλεγμα. 

• Εγκαταστάσεις λυόμενων κατασκευών τύπου container για χρήση γραφείων. 

• Εγκατάσταση χημικών τουαλετών για την κάλυψη των αναγκών των αθλητών και των θεατών. 

• Εγκατάσταση σχάρας εκκίνησης και πλυντηρίου μηχανών.  

Κατά τη φάση κατασκευής θα υπάρξουν μικρές επιπτώσεις στη μορφολογία της περιοχής καθώς και προσωρινή ενόχληση 

από εκπομπές αέριων ρύπων, σκόνης και θορύβου κυρίως στην περιοχή άμεσης επιρροής των έργων, λόγω των 

κατασκευαστικών εργασιών. Οι επιπτώσεις όμως αυτές δεν είναι σημαντικές και είναι παροδικές και πλήρως 

αναστρέψιμες μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής. Κατά τη λειτουργία της πίστας προβλέπεται να 

πραγματοποιούνται 3-4 προπονήσεις την εβδομάδα ενώ αναμένεται να διεξάγονται 4-5 αγώνες το χρόνο. Η πίστα 

μηχανοκίνητου αθλητισμού θα κατασκευαστεί με σύγχρονες προδιαγραφές, ισάξιες των αντίστοιχων ευρωπαϊκών, ενώ 

η προσέλευση των αγωνιζομένων καθώς και η συχνότητα των επισκεπτών στην περιοχή αναμένεται να είναι μεγάλη. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Α.Λ.Μ.Σ.Ι., εκτιμάται ότι η προσέλευση των θεατών στους αγώνες θα φτάνει τα 100 άτομα με 

οφέλη σε τοπικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο. 

Οι καταναλώσεις νερού κατά τη φάση λειτουργίας της πίστας αφορούν τα πλυσίματα των μηχανών, τη διαβροχή της 

πίστας κατά τη διάρκεια των θερινών περιόδων και για τις ανάγκες των χρηστών. Οι ανάγκες αυτές θα καλύπτονται από 

το τοπικό δίκτυο ύδρευσης και οι ποσότητες αυτές αναμένονται να είναι 1.000 m3/yr. Στην εγκατάσταση θα 

χρησιμοποιηθεί ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (γεννήτρια) για να καλύψει ανάγκες όσον αφορά στο φωτισμό ή την 

λειτουργία μηχανημάτων. Επομένως η εγκατάσταση δεν θα συνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΗ. 

 

Φάση Λειτουργίας - Θόρυβος 

Η αύξηση του θορύβου κατά τη λειτουργία της πίστας είναι αναμενόμενη. Λόγω της φύσης του αθλήματος οι ενοχλήσεις 

από το θόρυβο των μηχανοκίνητων θα είναι περιοδικές και σύντομες σε χρονική διάρκεια, οπότε και αναμένεται ότι η 

επίδραση δεν θα είναι δυσμενής.  

Αυτό προκύπτει από δύο βασικούς παράγοντες :  

• Η απόσταση της περιοχής μελέτης από τις πρώτες κατοικίες. 

• Οι άνεμοι στην περιοχή.  

Η απόσταση από τα όρια του οικισμού της Καστρίτσας υπολογίζεται περίπου στα 1,02 km. Όπως προκύπτει από σχετικούς 

υπολογισμούς η υψηλότερη στάθμη του θορύβου που θα φτάνει στις πρώτες κατοικίες του οικισμού της Καστρίτσας δεν 

θα ξεπερνά τα 75 dB και θα διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα και μόνο στην εκκίνηση του αγώνα. Στη συνέχεια η στάθμη του 

θορύβου θα πέφτει κατά πολύ και δεν θα επηρεάζει πλέον το ακουστικό περιβάλλον γιατί δεν θα ξεπερνά τα ήδη 

παραγόμενα επίπεδα θορύβου που υπάρχουν καθημερινά στην περιοχή (π.χ. αστική κυκλοφορία οχημάτων). Θα πρέπει 

να ληφθεί υπ’ όψη ότι το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης θα επηρεάζεται μόνο κατά τη διάρκεια των αγώνων 

μηχανοκίνητου αθλητισμού, δηλαδή συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, που σημαίνει ότι η όχληση αυτή δεν θα είναι 

μεγαλύτερη σαν μέγεθος ή σαν διάρκεια από αυτή που δημιουργείται κατά την διέλευση οχημάτων κυρίως στον μεγάλο 

αυτοκινητόδρομο (Εγνατία Οδός) που βρίσκεται πλησίον της περιοχής μελέτης. Τέλος η θορυβική όχληση αναμένεται ότι 

θα είναι πολύ μικρότερη από τις προεκτιμηθείσες τιμές επειδή στην περιοχή μεταξύ της πίστας και των πρώτων κατοικιών 

του οικισμού παρεμβάλλονται φυσικά και ανθρωπογενή εμπόδια. Τα εμπόδια αυτά τα οποία αποτελούν μειωτικό 

παράγοντα για την διάδοση του θορύβου, είναι φυσική δενδρώδης και θαμνώδης βλάστηση και το ανάχωμα περιμετρικά 

της εγκατάστασης, τα οποία επειδή ακριβώς βρίσκονται δίπλα στο χώρο εγκατάστασης λειτουργούν ως αντιθορυβικά 

πετάσματα. Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, προκύπτει ότι οι επικρατούντες άνεμοι είναι 

βόρειοι, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κίνδυνος μετακίνησης του θορύβου μέσω ανέμων προς την κατοικημένη περιοχή 

που βρίσκεται δυτικά της εγκατάστασης. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη και όταν πνέουν δυσμενείς άνεμοι στην 
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περιοχή (δυτικοί και νοτιοδυτικοί) είναι τόσο μικρή η ισχύς τους που πρακτικά δεν μεταφέρουν το θόρυβο προς τις 

κοντινότερες κατοικίες. 

 

Η δραστηριότητα του θέματος διαθέτει: 

• Το υπ΄αριθ. πρωτ. 192125/1580 π.ε./13.02.2019 Παραχωρητήριο Τεμαχίου του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

• Επιτρεπόμενες χρήσεις γης με το υπ΄αριθ. πρωτ. 12704/1491/26.03.2020 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 

Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών. 

• Βεβαίωση υδροδότησης της ΔΕΥΑΙ. 

• Βεβαίωση αποκομιδής αστικών στερεών απορριμμάτων του Δήμου Ιωαννιτών. 

• Θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων και της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων. 

• Βεβαίωση συνεργασίας διαχείρισης ορυκτελαίων της εταιρείας CYTOP A.E. 

 

Η δραστηριότητα του θέματος βρίσκεται εντός δικτύου Natura 2000 (GR 2130012) και εντός Φορέα Διαχείρισης της λίμνης 

Παμβώτιδας. Έχει κατατεθεί Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4011/2011.   

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

• Εκπόνηση φυτοτεχνικής μελέτης κατά το στάδιο έγκρισης της άδειας λειτουργίας. Η φυτοτεχνική μελέτη θα εκπονηθεί 

με στόχο όχι μόνο την αισθητική αναβάθμιση του χώρου αλλά και τη μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου κατά τη 

διάρκεια των προπονήσεων στην πίστα.  

• Θα πρέπει να εγκατασταθούν ηχοπετάσματα ή άλλα υλικά, αντίστοιχου αποτελέσματος (π.χ. ηχοφράχτες, φράχτες 

πρασίνου κτλ.) 

• Κατά το σχεδιασμό του έργου να επιδιωχθεί η αποψίλωση της ελάχιστης απαιτούμενης φυσικής βλάστησης κατά το 

σχεδιασμό των υπόγειων τμημάτων του έργου να προβλεφθεί στο υπέργειο τμήμα κατάλληλο στρώμα φυσικού 

εδάφους ώστε να είναι δυνατή η φύτευση, όπου αυτό είναι εφικτό 

• Ο συστηματικός έλεγχος για την εφαρμογή ορθής εργοταξιακής πρακτικής προκειμένου για την αποφυγή συμβάντων 

(π.χ. απορρίψεις μπαζών και απορριμμάτων, διαρροές πετρελαιοειδών) που μπορεί να επηρεάσουν τα γειτονικά 

οικοσυστήματα της περιοχής κατασκευής του έργου 

• Η εφαρμογή μέτρων που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη σκόνη και το θόρυβο κατά τη 

φάση κατασκευής καθώς αποτελούν τους βασικούς παράγοντες όχλησης της πανίδας και ορνιθοπανίδας της περιοχής 

• Η φυτοτεχνική διαμόρφωση της έκτασης που καταλαμβάνει το έργο για την αποκατάσταση της προς αποψίλωση 

έκτασης και της ομαλής ένταξης στον περιβάλλοντα χώρο 

• Να γίνει πρόβλεψη για την αποκατάσταση του τοπίου του χώρου των εκσκαφών της μονάδας επεξεργασίας και των 

συνοδών έργων αυτής, για τις αποθέσεις των υλικών 

• Τα προϊόντα εκσκαφών, που θα προκύψουν από την κατασκευή του κυρίως έργου και των συνοδών έργων υποδομής 

να χρησιμοποιηθούν για την επανεπίχωση αυτών καθώς και για την διαμόρφωση της πίστας μέσα στο γήπεδο. Η 

αφαιρούμενη φυτική γη να διαφυλαχθεί κατάλληλα, ώστε να χρησιμοποιηθεί στις φυτοτεχνικές αποκαταστάσεις 

• Απαγορεύεται η απόρριψη υλικών κατασκευής και περίσσειας υλικών εκσκαφής στη θάλασσα ή στους επιφανειακούς 

αποδέκτες (κοίτες ποταμών, ρεμάτων, χειμάρρων) της περιοχής, σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, καθώς και εντός 

προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 (πέραν της ζώνης κατάληψης του έργου) 

• Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών από το έργο να απορριφθούν σε κατάλληλους χώρους (π.χ. ανενεργά λατομεία, 

ΧΥΤΑ), ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης να εξεταστεί η εναλλακτική διαχείριση των προϊόντων αυτών 

σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/10 (ΦΕΚ 1312Β) 

• Για τη φύτευση του περιμετρικού πράσινου να χρησιμοποιηθούν ενδημικά φυτά 

• Κατασκευή των προτεινόμενων κοινόχρηστων υποδομών με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον 

• Δημιουργία σαφούς χρονοδιαγράμματος εργασιών των εργασιών κατασκευής με στόχο αφενός τον χρονικό 

περιορισμό τους στο απαραίτητο και αφετέρου τη μείωση του θορύβου στην περιοχή εργασιών 
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•  Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της παραγόμενης σκόνης κατά τη διάρκεια των 

χωματουργικών εργασιών, ιδιαίτερα όταν οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την διασπορά και μεταφορά της 

σκόνης σε μεγάλη απόσταση 

• Να διαβρέχονται συνεχώς οι σωροί χωμάτων και τα μέτωπα εκσκαφών για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης 

• Τα αδρανή υλικά και τα προϊόντα εκσκαφής να μεταφέρονται με σκεπασμένα φορτηγά οχήματα 

• Να γίνουν μόνο οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, ώστε να αποφευχθούν άσκοπες εκχερσώσεις και 

αποψιλώσεις 

• Να γίνει πρόβλεψη για την αποκατάσταση του τοπίου του χώρου των εκσκαφών της μονάδας επεξεργασίας και των 

συνοδών έργων αυτής, για τις αποθέσεις των υλικών 

• Τα προϊόντα εκσκαφών, που θα προκύψουν από την κατασκευή του κυρίως έργου και των συνοδών έργων υποδομής 

να χρησιμοποιηθούν για την επανεπίχωση αυτών καθώς και για την διαμόρφωση της πίστας μέσα στο γήπεδο. Η 

αφαιρούμενη φυτική γη να διαφυλαχθεί κατάλληλα, ώστε να χρησιμοποιηθεί στις φυτοτεχνικές αποκαταστάσεις 

• Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών από το έργο να απορριφθούν σε κατάλληλους χώρους (π.χ. ανενεργά λατομεία, 

ΧΥΤΑ), ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης να εξεταστεί η εναλλακτική διαχείριση των προϊόντων αυτών 

σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/10 (ΦΕΚ 1312Β) 

• Όλα τα οχήματα – και ιδίως τα βαρέα – που συμμετέχουν στις εργασίες κατασκευής θα πρέπει να διαθέτουν το 

απαιτούμενο από τη νομοθεσία πιστοποιητικό ελέγχου εκπομπής (τη λεγόμενη «κάρτα καυσαερίων»), το οποίο θα 

πρέπει να ανανεώνεται πριν τη λήξη του, ώστε οι εκπομπές αέριων ρύπων να βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων 

ορίων 

• Θα πρέπει να προβλέπεται η εφαρμογή προγράμματος συντήρησης όλων των μηχανημάτων κατασκευής σε τακτική 

βάση από εξειδικευμένο προσωπικό 

• Όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, σε όλες τις μεταφορές χαλαρών υλικών (χώμα, χαλίκι, άμμος, υλικά 

καθαιρέσεων κ.λπ.) απαιτείται κάλυψη όλου του φορτίου, για να μην τίθενται σε κίνδυνο όσοι κινούνται πίσω ή γύρω 

από το φορτηγό. Το μέτρο αυτό συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό εκπομπής σκόνης 

• Οι κινητήρες των φορτηγών θα πρέπει να απενεργοποιούνται όταν αυτά βρίσκονται σε στάση (π.χ. την ώρα που 

φορτώνονται). Το μέτρο αυτό που αποτελεί μέρος της ορθής εργοταξιακής πρακτικής δεδομένου ότι συμβάλλει στην 

εξοικονόμηση καυσίμου και μειώνει τις εκπομπές αέριων ρύπων 

• Κατά τις ξηρές περιόδους του έτους, οι εργοταξιακές διαδρομές θα πρέπει να διαβρέχονται. Το μέτρο αυτό που 

περιορίζει την εκπομπή σκόνης, απαιτείται τόσο για λόγους προστασίας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος όσο και 

από την ορθή εργοταξιακή πρακτική, για να εξασφαλίζεται ικανοποιητική ορατότητα επί και γύρω από τις 

εργοταξιακές διαδρομές 

• Η κίνηση των φορτηγών και άλλων βαρέων μηχανημάτων από και προς το εργοτάξιο θα γίνονται μέσω υφιστάμενων 

ασφαλτοστρωμένων οδών όπου αυτό είναι δυνατό 

• Θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι αποθέσεις ή αποσπάσεις υλικών σε/ από σωρούς. Η εναπόθεση υλικών σε σωρούς 

θα πρέπει να γίνεται από το ελάχιστο δυνατό ύψος (ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μηχάνημα) 

• Ο προγραμματισμός του έργου ώστε τα προϊόντα εκσκαφών να οδηγούνται εντός του συντομότερου δυνατού 

χρονικού διαστήματος στις θέσεις επιχώσεων και η συστηματική διαβροχή τους κατά τις ξηρές περιόδους του έτους 

εφόσον αυτά αποθηκεύονται για μεγάλο χρονικό ορίζοντα (πχ μεγαλύτερο του ενός μήνα) 

• Ο προγραμματισμός του έργου ώστε οι αποθηκευμένες ποσότητες των αδρανών υλικών για τις ανάγκες του έργου να 

περιορίζονται στις άκρως απαραίτητες και η συστηματική διαβροχή τους κατά τις ξηρές περιόδους του έτους εφόσον 

αυτά αποθηκεύονται για μεγάλο χρονικό ορίζοντα (πχ μεγαλύτερο του ενός μήνα). Το μέτρο αυτό συμβάλλει 

σημαντικά στον περιορισμό εκπομπής σκόνης 

• Εγκατάσταση συστημάτων πλύσης των τροχών όλων των οχημάτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο 

εργασιών 

• Σε περιπτώσεις βαφών μεταλλικού εξοπλισμού ή επιφανειών με ψεκασμό, θα πρέπει να προτιμώνται μηχανικοί 

εκτοξευτές χρώματος χαμηλών απαιτήσεων σε διαλύτη (airless spray). Δομικά υλικά όπως κόλλες, επιχρίσματα και 
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βαφές, θα πρέπει να επιλέγονται συνεκτιμώντας μεταξύ άλλων το βαθμό περιορισμού των εκπεμπόμενων από αυτά 

οργανικών διαλυτών 

• Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι αέριες εκπομπές να μην ξεπερνούν τα όρια της κείμενης 

Νομοθεσίας 

• Γενικά να γίνεται σωστή συντήρηση και παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του σταθερού μηχανολογικού 

εξοπλισμού του Κέντρου και να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των αέριων 

εκπομπών. Ιδιαίτερη μνεία να δίνεται στην τακτική (βάσει σχετικού προγράμματος) συντήρηση των αυτοκινητιδίων 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους με περιορισμό των 

εκπεμπόμενων καυσαερίων 

• Στις απαραίτητες εργασίες συντήρησης όπου περιλαμβάνουν βαφές να γίνεται χρήση υδροχρωμάτων και γενικότερα 

οικολογικών χρωμάτων με μειωμένες εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 

• Να πραγματοποιείται τακτική διαβροχή της χωμάτινης πίστας αγώνων του Κέντρου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 

και οπωσδήποτε πριν και μετά τους αγώνες (σε όλη τη διάρκεια του χρόνου) για τον περιορισμό της εκπεμπόμενης 

σκόνης 

• Να πραγματοποιηθούν κατάλληλες φυτεύσεις με ψηλά και πυκνού φυλλώματος φυτά γύρω από την χωμάτινη πίστα 

για συγκράτηση της σκόνης (αλλά και του εκπεμπόμενου θορύβου) 

• Η στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει τα όρια της κείμενης Νομοθεσίας\ 

• Να προστεθούν, αν είναι τεχνικά δυνατόν, αντιθορυβικές εξατμίσεις στις μηχανες, ειδικότερα κατά τη διάρκεια των 

προπονήσεων στην πίστα 

• Οι μηχανές να χρησιμοποιούν κατά το δυνατόν σκληρή ποιότητα ελαστικών ώστε να εκπέμπουν λιγότερο θόρυβο στις 

στροφές 

• Όλες οι θορυβώδεις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και λειτουργίες επιβάλλεται να λειτουργούν εντός χώρων άριστα 

μονωμένων ηχητικά και να έχουν ληφθεί μέτρα μείωσης του θορύβου λειτουργίας τους (π.χ. αντικραδασμικές βάσεις) 

• Να τηρούνται αυστηρά τα ωράρια κοινής ησυχίας κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας ακολουθώντας τις επιταγές 

της Αστυνομικής Διάταξης 3 του 1996 «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» (ΦΕΚ 15/Β/1996), σύμφωνα με το 

οποίο οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι οι ακόλουθες:  

� Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00.  

� Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.  

� Θερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου.  

� Χειμερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα, από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου. 

 

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

λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ. 37241/06-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το 

οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, 

β) την από 18-05-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

Περιφέρειας Ηπείρου,  

γ) τη δυσαρέσκεια που εξέφρασε η κ. Ζέκα-Πάσχου, από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», για την σύγκληση σε 

κατεπείγουσα – δια περιφοράς συνεδρίαση “Είναι η δεύτερη συνεδρίαση με πρόεδρο τον κ. Γοργόλη, ο οποίος για 

δεύτερη φορά καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος να συνεδριάσει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, αυτή τη φορά 

μάλιστα και δια περιφοράς. Και αν στην προηγούμενη συνεδρίαση, παρά την τεκμηρίωσή μας, θα μπορούσαμε να 

δώσουμε ένα άλλοθι στο νέο πρόεδρο -που και τότε χαρακτήρισε βολονταριστικά τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα- τη 

δεύτερη φορά αποδεικνύεται ότι ο πρόεδρος με τη συναίνεση της «αντιπολίτευσης» αλλοιώνει τεχνητά το χαρακτήρα των 

διαδικασιών για να αποφύγει τη ζωντανή και προετοιμασμένη συζήτηση. Με αυτά «τα νέα ήθη» ο αντιδημοκρατικός 

κατήφορος της περιφερειακής αρχής χαρακτηρίζει πλέον και τη λειτουργία της Επιτροπής Περιβάλλοντος .  Κατά την 

άποψή μας υπήρχε όλος ο χρόνος να γίνει κανονική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος σήμερα Παρασκευή με 
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πρόσκληση που μπορούσε να βγει έγκαιρα. Ως προς το 1ο θέμα, η προθεσμία ανάρτησης γνωμοδοτήσεων στο ΗΠΜ όπως 

κι εσείς παραδέχεστε έχει παρέλθει. Γεννούνται ερωτήματα ωστόσο α) για ποιο λόγο η ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ απαιτεί 

γνωμοδότηση της Επιτροπής μας για να περάσει ΚΕΣΠΑ και β) πότε και με ποιο έγγραφο «δημιουργήθηκε η απαίτηση από 

την ΔΙΠΑ»  όπως πολύ προσεκτικά διατυπώνει η εισήγηση. Βεβαίως με τα στενά χρονικά περιθώρια της κατεπείγουσας 

διαδικασίας, με τη δια περιφοράς συνεδρίαση, τέτοια ερωτήματα παύουν να έχουν διεκπεραιωτικό χαρακτήρα, γιατί 

καθίσταται αδύνατο να απαντηθούν έγκαιρα ώστε να βγουν και τα σωστά συμπεράσματα. Ως προς το 2ο θέμα δεν 

διαβάσαμε καμία απολύτως δικαιολογία για τους λόγους που δεν έγινε κανονική πρόσκληση, παρά το γεγονός ότι ο 

φάκελος για την πίστα motocross έχει διαβιβαστεί με το 37241/6-4-2021 έγγραφο στην Περιφέρεια και η εισήγηση της 

υπηρεσίας έχει ημερομηνία 18-5-2021 . Μ άλλα λόγια η εισήγηση για την πίστα motocross καθόταν στο συρτάρι επι 3 

εβδομάδες και την βγάλατε 2 μέρες πριν τη λήξη της διαβούλευσης για να τη φέρετε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.” 

και την τοποθέτησή της επί του θέματος “Τόσο από την ίδια τη μελέτη όσο και από την εισήγηση της υπηρεσίας δεν 

προκύπτει  με ποιο τρόπο εκτιμάται η στάθμη του θορύβου. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνουν νέες  μετρήσεις για την 

ηχορύπανση μετά την έναρξη της λειτουργίας. Διαφωνούμε με την διατύπωση του μελετητή που υιοθέτει αυτούσια η 

υπηρεσία «ότι το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης θα επηρεάζεται μόνο κατά τη διάρκεια των αγώνων 

μηχανοκίνητου αθλητισμού, δηλαδή συγκεκριμένες ημέρες και ώρες».  Δεν υπάρχει άλλος χώρος στο Νομό για να γίνονται 

προπονήσεις, αναγκαστικά στον ίδιο χώρο θα γίνονται και προπονήσεις χωρίς αυτό να μπορεί να προσδιοριστεί χρονικά.  

Για τους παραπάνω λόγους θα ψηφίσουμε θετικά με τις επιφυλάξεις που σας καλούμε να περιληφθούν στην απόφαση.”.   

δ) την ανησυχία που εξέφρασε ο κ. Γαλατάς Ζώης, από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», για την 

σύγκληση σε κατεπείγουσα – δια περιφοράς συνεδρίαση “Ενημερωθήκαμε για την πρόσκληση και τις εισηγήσεις για την 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η. στις 

04-06-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 και θέλουμε να σας εκφράσουμε την ανησυχία μας για την αντίστοιχη 

πρακτική. Αν για τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων κατά την περίοδο της πανδημίας είναι σοβαρή υποχώρηση η 

παρατεταμένη χρήση της τηλεδιάσκεψης, όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα, ακόμη κι αν υπάρχει η δυνατότητα 

δημόσιας αναμετάδοσης, η δια περιφοράς αποτελεί λαθεμένη κι επικίνδυνη επιλογή, η οποία υποβαθμίζει τις 

αρμοδιότητες και τον πολιτικό ρόλο της Επιτροπής, συρρικνώνει τόσο την ενημέρωση, όσο και τη διαλεκτική σχέση που 

πρέπει να ορίζει την κάθε απόφαση, όποιο εύρος κι αν έχει για την Περιφέρεια Ηπείρου. Σ’ αυτά θα πρέπει να προστεθεί 

και η υποχρέωσή σας άμεσα να συμπληρωθούν τα μέλη της Επιτροπής μετά τις τελευταίες αλλαγές. Είμαστε πάντα - και 

δικαιολογημένα - ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στα κατεπείγοντα θέματα, στα οποία οφείλεται να δίνεται απαντήσεις. Δεν 

επαρκεί το προσωπικό, άρα πρέπει να διεκδικήσουμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των 

υπηρεσιακών αναγκών; Η περιφερειακή αρχή έχασε ημερομηνίες ή δυσκολεύεται να διεκδικήσει/παλέψει για χρονικές 

παρατάσεις, μήπως κακοκαρδίσει την κυβέρνηση; Πρέπει να αλλάξουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή στις Επιτροπές 

κάποια πράγματα;” και την τοποθέτησή του “Όσον αφορά τα δύο θέματα που έχετε θέσει α). Κατασκευή και λειτουργία 

πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού (Motocross), στη θέση 799α κοινόχρηστου τεμαχίου οριστικής διανομής Αγρ/τος 

Καστρίτσας, στην Τ.Κ. Καστρίτσας της Δ.Ε. Παμβώτιδας του Δήμου Ιωαννιτών ΠΕ Ιωαννίνων & β). Υφιστάμενες 

υδρομαστεύσεις και υδρογεωτρήσεις στη Δ.Ε. Περάματος του Δήμου Ιωαννιτών Π.Ε. Ιωαννίνων, στεκόμαστε θετικοί. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γνωμοδοτήσεις του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης, της Εφορείας Αρχαιοτήτων και στις δυο 

περιπτώσεις είναι θετικές, αντίστοιχα του ΓΕΕΘΑ και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών 

Έργων - Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού & την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου 

Ιονίου & Δυτικής Μακεδονίας - ΥΠΠΟΑ, κρατώντας την επιφύλαξη ότι θα τα συζητήσουμε στο εγγύς μέλλον τόσο με τη 

ΔΕΥΑΙ και την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΠΟΡ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Α.Λ.Μ.Σ.Ι.), όσο και με τις τοπικές κοινωνίες.” 

ε)  την απάντηση του Προέδρου της Επιτροπής, κ.Γοργόλη “Όπως γνωρίζετε η Δια Περιφοράς συνεδρίαση, ερείδεται στις 

διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και βάση των εκδοθέντων ΠΝΠ με τίτλο: “Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής τους”.  Με τις διατάξεις αυτές ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως 

συλλογικών οργάνων, όπως των Περιφερειών των Επιτροπών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το 

διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προς συμμόρφωση με τις γενικές οδηγίες 
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Υγιεινής.  Την περίοδο αυτή οφείλουμε, στο πλαίσιο της ευελιξίας που μας παρέχει η κείμενη Νομοθεσία, να ασκούμε τις 

αρμοδιότητές μας με γνώμονα την κάλυψη και εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής μας κοινωνίας, αποφεύγοντας την 

όποια  επικίνδυνη κατάσταση. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι όργανο που διαχρονικά περαιώνει τις υποθέσεις του με 

ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Παρά τις πρόσφατες αλλαγές που προκλήθηκαν στην Σύνθεση της Επιτροπής αυτή 

ήδη συνεδρίασε 2 φορές σε 8 ημέρες, 1 φορά με τηλεδιάσκεψη και 1 φορά δια περιφοράς, ανάλογα με τις υφιστάμενες 

υπηρεσιακές καταστάσεις και τα θέματα που εκκρεμούν για συζήτηση.  Επομένως τα όσα [μεταξύ των άλλων] αντίθετα 

περί ‘’…..«τα νέα ήθη» ο αντιδημοκρατικός κατήφορος της  περιφερειακής αρχής…’’ αναφέρει η Σύμβουλος της Λαϊκής 

Συσπείρωσης, παραμένουν Νόμω και Ουσία αβάσιμα και κυρίως ΧΩΡΙΣ κανένα ‘’πραγματικό και ρεαλιστικό’’ έρεισμα . 

Ομοίως τα όσα [μεταξύ των άλλων] αντίθετα περί ‘’….Η περιφερειακή αρχή έχασε ημερομηνίες ή δυσκολεύεται να 

διεκδικήσει/παλέψει για χρονικές παρατάσεις…’’ αναφέρει ο Σύμβουλος της Αριστερής Παρέμβαση στην Ήπειρο είναι όχι 

μόνο χωρίς κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο, αλλά αποτελούν αόριστες επικλήσεις.  Η Περιφερειακή Αρχή και η παρούσα 

Επιτροπή Περιβάλλοντος παρήγαγαν, παράγουν και θα παράγουν έργο για την Ήπειρο, παρά τις όποιες [δυστυχώς 

επαναλαμβανόμενες όπως φαίνεται] προσπάθειές σας ‘’…να μην γίνει τίποτα…’’ στο τόπο μας.” 

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής: 

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 10/40/04-06-2021) 

 

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

διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 37241/06-04-2021 έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 

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

η υπηρεσία. 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, 
ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 

 

 

Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ  ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ 

ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

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

2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   Προέδρου του 

Περιφερειακού Συμβουλίου. 

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

 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

1. Δημητρίου Δημήτριος 

2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 

3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)  

5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης)  

6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 

7. Βαρέλης Δημήτριος 

8. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
9. Φώτης Φώτιος 

10. Κορωναίος Θεόδωρος 

11. Λέκκα Χριστίνα 

12. Ριζόπουλος Σπυρίδων 

13. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 

14.  Γαλατάς Ζώης 
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ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 

Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα                                         

Πληροφορίες: Β. Μαντζίλα 

Τηλ.: 26510 87441, 87319 

Fax:  26510 87441                                                          

Email:  epitropi.anaptyxis@php.gov.gr 

 

 

 

 

Ημερομηνία: 07-06-2021 

Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 80700 / 1298 

Ημερομηνία: 02-04-2021 

Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόμενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 

…………………… 

 

 

 

 

 Προς: 

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) 

Τμήμα Β’  

Λ. Αλεξάνδρας 11 

Τ.Κ. 11473 ΑΘΗΝΑ 

Υπόψη: κο Ζ. Παπαχατζάκη 

Τηλ: 2106417753 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. 

Τμήμα Περιβάλλοντος  

Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου 

Ενταύθα 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέμα 2ο 

Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: (Υποκατηγορία 

Α1, ομάδα 2η, α/α 6): «Υφιστάμενες Υδρομαστεύσεις και Υδρογεωτρήσεις, στη Δ.Ε. Περάματος Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. 

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

η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης/Δήμου Ιωαννιτών. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασμού Π.Η.). 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η 

ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

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

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η ΦΟΡΕΑΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: (Υποκατηγορία Α1, 

ομάδα 2η, α/α 6): «Υφιστάμενες Υδρομαστεύσεις και Υδρογεωτρήσεις, στη Δ.Ε. Περάματος Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. 

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

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης/Δήμου Ιωαννιτών. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

Π.Η.). 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης Δήμου Ιωαννιτών 

(ΔΕΥΑΙ). 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται προκειμένου να λάβουν περιβαλλοντική αδειοδότηση 

οι υφιστάμενες υδρογεωτρήσεις της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα οι υδρογεωτρήσεις που βρίσκονται στην ΤΚ Κρύας 

Ιωαννίνων και στην ΤΚ Αγίας Μαρίνας Ιωαννίνων. 

Με την υπ’ αριθμ. 4172/28-09-2006 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Ηπείρου αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά το υφιστάμενο κεντρικό αντλιοστάσιο του Δήμου Ιωαννιτών το οποίο 

αποτελείται από τις παρακάτω μονάδες: 

• Οκτώ (8) γεωτρήσεις 

• Ρυθμιστική δεξαμενή 

• Χώρος χλωρίωσης 

• Μονάδα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) 

• Αντλιοστάσιο 

• Αγωγοί μεταφοράς ύδατος 

Η εγκατάσταση του Κεντρικού Αντλιοστασίου Ύδατος του Δήμου Ιωαννιτών βρίσκεται σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο), στην ΤΚ Κρύας, της ΔΕ Περάματος, 

του Δήμου Ιωαννιτών, της ΠΕ Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου. Το οικόπεδο έχει έκταση περίπου 79στρ. Βρίσκεται σε 
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απόσταση 6km περίπου Βόρεια της πόλης των Ιωαννίνων. Στον ίδιο χώρο βρίσκονται και οι υδρογεωτρήσεις που 

τροφοδοτούν σήμερα τον Δήμο Ιωαννιτών. Πρόκειται για τις υδρογεωτρήσεις Γ1-Γ8. Όσον αφορά τις υδρογεωτρήσεις της 

Αγίας Μαρίνας, βρίσκονται στη θέση "Παλαιό 

Λατομείο", ανάντη του οικισμού Αγ. Μαρίνα της ΤΚ Κρύας, της ΔΕ Περάματος, του Δήμου Ιωαννιτών, της ΠΕ Ιωαννίνων, 

της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στην ΑΕΠΟ συμπεριλαμβανόταν και νέα έργα, τα οποία αφορούσαν την κατασκευή τριών (3) ρυθμιστικών δεξαμενών 

συνολικής χωρητικότητας 1.500m3 μέσα στο χώρο του κεντρικού αντλιοστασίου ύδρευσης στην περιοχή της Κρύας 

Ιωαννίνων, την κατασκευή νέου αντλιοστασίου ύδρευσης μέσα στο χώρο του κεντρικού αντλιοστασίου ύδρευσης στην 

περιοχή της Κρύας Ιωαννίνων, την εγκατάσταση του απαραίτητου Η/Μ εξοπλισμού στις 4 νέες (το 2006) γεωτρήσεις στην 

περιοχή ανάντη του κεντρικού αντλιοστασίου, την κατασκευή αγωγού μεταφοράς ύδατος από τις νέες γεωτρήσεις προς 

το αντλιοστάσιο της Κρύας, την ολοκλήρωση έργων όμβριων – αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Κρύας ανάντη των 

πηγών και επιπλέον έργα στον οικισμό Κρύας (τσιμεντόστρωση δρόμων – πλακόστρωση πεζοδρομίων), καθώς και την 

ανακαίνιση των υφιστάμενων ρυθμιστικών δεξαμενών της πόλης των Ιωαννίνων. Η διάρκεια ισχύος των περιβαλλοντικών 

όρων ήταν έως την 31/12/2016. 

Οι ποσότητες σε νερό αδειοδοτήθηκαν με την υπ’ αριθ. 641/11-06-2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Ηπείρου. Η άδεια αφορά τη χρήση νερού από υδρευτικές γεωτρήσεις στις περιοχές Κρύα και Αγ. Μαρίνα ΠΕ Ιωαννίνων, 

για την υδροδότηση του Δήμου Ιωαννιτών, που ανήκει στο υδατικό διαμέρισμα της Ηπείρου και στην κλειστή Λεκάνη 

Ιωαννίνων. 

Προορίζονται για κάλυψη των αναγκών ύδρευσης 90.000 κατοίκων του Δήμου Ιωαννιτών (Μόνιμοι κάτοικοι ΔΚ Ιωαννιτών, 

καθώς και μέρος των αναγκών των Τ.Κ. Περάματος, Κρύας, Αγ. Ιωάννη, σπουδαστές, στρατιωτικές μονάδες, επισκέπτες, 

άλλοι μη μόνιμοι κάτοικοι, Νοσοκομεία κλπ) και ανέρχονται σε 9x106m3 το έτος. Ποσότητα που ανάγεται σε ημερήσια 

απαίτηση 25.000m3 νερού και σε ημερήσια κατανάλωση ανά κάτοικο 275lt. Η ποσότητα αυτή μπορεί να ληφθεί από της 

δώδεκα (12) υδρευτικές γεωτρήσεις και το πηγάδι. 

Οι ποσότητες αυτές καλύπτονται από το καρστικό σύστημα Μιτσικελίου και συγκεκριμένα από την πηγή της Κρύας. Η 

πηγή Κρύας είναι καρστική πηγή που αναβλύζει σε υψόμετρο 469μ. στην επαφή ασβεστολίθων και τεταρτογενών 

αποθέσεων (αργιμαργαϊκά υλικά και τυρφώνες). Η εμφάνιση της πηγής οφείλεται στη διαφορά περατότητας και ο 

μηχανισμός λειτουργίας της δηλώνει καρστική πηγή υπερχείλισης. Σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της πηγής έχει και η 

τεκτονική δραστηριότητα. Η μέση ετήσια παροχή της πηγής κυμαίνεται από 0,107m3/sec έως 0,310m3/sec, ενώ η μέση 

θερμοκρασία είναι 13oC περίπου. Σύμφωνα με τις έρευνες του ΙΓΜΕ 

στην περιοχή, τα ρυθμιστικά αποθέματα της υπολεκάνης της Κρύας, ανέρχονται σε 12,853x106m3. Στη λεκάνη αυτή 

λειτουργούν οι γεωτρήσεις της ΔΕΥΑΙ. 

Για την κάλυψη του εξυπηρετούμενου πληθυσμού απαιτούνται ετησίως 10.896.472m3 νερού ή 10,9*106m3 νερού. Η 

ποσότητα αυτή ανάγεται σε 908.039,33m3 το μήνα, ή κατά μέσο όρο 30.268m3 την ημέρα. Το σύνολο των 

υδρογεωτρήσεων έχουν δυνατότητα παροχής 2.390m3/h. Προκύπτει επομένως ότι από τη λειτουργία των 

υδρογεωτρήσεων υπερκαλύπτονται οι ανάγκες του εξυπηρετούμενου πληθυσμού, δεδομένου ότι δύναται να αντληθούν 

20,9*106m3 ετήσια ποσότητα νερού, έναντι της ποσότητας 10,9*106m3 που απαιτείται ετησίως για την κάλυψη της 

εξυπηρετούμενης περιοχής. 

 

Για το εν λόγω έργο έχουν εκδοθεί: 

• Η με αρίθ. πρωτ. 4172/28.09.2006 ΑΕΠΟ του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου (λήξεως αυτής στις 31.12.2016). 

• Η με αρίθ. πρωτ. 641/11.06.2009 Άδεια χρήσης νερού από τη Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Ηπείρου (λήξεως αυτής 

στις 31.12.2016). 

• Η από 12.09.2005 θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Βυζαντινών αρχαιοτήτων και η από 19.09.2005 θετική 

γνωμοδότηση της Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.  
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Τα οικόπεδα εγκατάστασης των υπό μελέτη υδρογεωτρήσεων της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων βρίσκονται εντός των ορίων των 

περιοχών Natura (GR2130011 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΥΣ ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ και  GR2130012 - ΕΥΡΥΤΕΡΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)  αλλά και εντός του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας. Έχει κατατεθεί Μελέτη Ειδικής 

Οικολογικής Αξιολόγησης ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ΜΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4014/2011. 

 

                  Καταλήγοντας, σας γνωρίζουμε ότι κατά την άποψή μας η εν λόγω Μ.Π.Ε. αντιμετωπίζει με τρόπο ικανοποιητικό 

και αποτελεσματικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία της παραπάνω δραστηριότητας. 

                Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα – στα πλαίσια της διαδικασίας δημοσιοποίησης της υπόψη Μ.Π.Ε. – δεν έχουν 

κατατεθεί στην Υπηρεσία μας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και διαμαρτυρίες. 

Προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι 

• Τακτική δειγματοληψία σε καλλιεργήσιμα εδάφη της ευρύτερης περιοχής της Κρύας με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν 

υπέρβασης χημικών ουσιών από τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. 

• Παρακολούθηση υδροφόρου ορίζοντα. 

• Έλεγχος όλων των δεξαμενών αποθήκευσης λυμάτων (βόθροι), που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας ΙΙ, ως προς τη 

στεγανότητά τους. 

• Σύνδεση των οικισμών με την ΕΕΛ Ιωαννίνων. 

• Επισκόπηση σε τακτά χρονικά διαστήματα της περιμέτρου προστασίας των υδροληψιών προκειμένου να 

εντοπίζονται εγκαίρως σημεία ρύπανσης (π.χ. χώροι ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων). 

• Τακτικός έλεγχος, με δειγματοληψίες των εδαφών, των γεωργικών δραστηριοτήτων προκειμένου να γίνεται 

εφαρμογή των κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής. 

• Θέσπιση ζωνών περιμετρικής προστασίας και τήρηση περιβαλλοντικών κανόνων εντός αυτών, όπως προβλέπεται 

από το Σχέδιο Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Ηπείρου καθώς και από 

την υπόψη Μ.Π.Ε., ως ακολούθως: 

� Ζώνη προστασίας Ι (άμεσης προστασίας). Η ζώνη αυτή προστατεύει το άμεσο περιβάλλον της υδροληψίας 

από ρύπανση και χαρακτηρίζεται ως ζώνη πλήρους απαγόρευσης. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η ζώνη 

αυτή ορίζεται για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ως η ζώνη ακτίνας 10-20 μέτρων πέριξ των υδροληψιών 

και ταυτίζεται με τον περιφραγμένο χώρο των υδρογεωτρήσεων. Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται αυστηρά η 

οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός των απαραίτητων εργασιών για τη λειτουργία και συντήρηση των 

υδροληπτικών έργων. 

� Ζώνη προστασίας ΙΙ (ελεγχόμενη). Η ζώνη αυτή προστατεύει την υδροληψία από μικροβιολογική κυρίως 

ρύπανση (ζώνη των 50 ημερών) και από ρύπανση που προέρχεται από ανθρώπινεςδραστηριότητες ή έργα που 

είναι επικίνδυνα λόγω γειτνίασης με την υδροληψία. Στη ζώνη αυτή δεν επιτρέπονται η εγκατάσταση και 

λειτουργία δραστηριοτήτων που συνδέονται με ρυπαντικά φορτία, που δύνανται να επηρεάσουν τα υπόγεια 

υδατικά συστήματα και δραστηριότητες για τις οποίες ακόμη και μετά την επεξεργασία των αποβλήτων τους 

υπάρχει κίνδυνος για μικροβιακή μόλυνση ή/και για ρύπανση από άλλες κατηγορίες ρυπαντικών φορτίων. 

� Ζώνη προστασίας ΙΙΙ (επιτηρούμενη). Η ζώνη αυτή περιβάλλει την Ι και τη ΙΙ ζώνη και αναπτύσσεται σε όση 

απόσταση φθάνει η λεκάνη τροφοδοσίας της υπόγειας υδροφορίας από την οποία τροφοδοτείται το 

υδροληπτικό έργο. 

                 

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

λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΙΠΑ/23074/1521 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας/Δ/νση Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) Τμήμα Β με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, 
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β) την από 02-04-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

Περιφέρειας Ηπείρου,  

γ) τη δυσαρέσκεια που εξέφρασε η κ. Ζέκα-Πάσχου, από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», για την σύγκληση σε 

κατεπείγουσα – δια περιφοράς συνεδρίαση “Είναι η δεύτερη συνεδρίαση με πρόεδρο τον κ. Γοργόλη, ο οποίος για δεύτερη 

φορά καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος να συνεδριάσει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, αυτή τη φορά μάλιστα και 

δια περιφοράς. Και αν στην προηγούμενη συνεδρίαση, παρά την τεκμηρίωσή μας, θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα άλλοθι 

στο νέο πρόεδρο -που και τότε χαρακτήρισε βολονταριστικά τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα- τη δεύτερη φορά 

αποδεικνύεται ότι ο πρόεδρος με τη συναίνεση της «αντιπολίτευσης» αλλοιώνει τεχνητά το χαρακτήρα των διαδικασιών 

για να αποφύγει τη ζωντανή και προετοιμασμένη συζήτηση. Με αυτά «τα νέα ήθη» ο αντιδημοκρατικός κατήφορος της 

περιφερειακής αρχής χαρακτηρίζει πλέον και τη λειτουργία της Επιτροπής Περιβάλλοντος .  Κατά την άποψή μας υπήρχε 

όλος ο χρόνος να γίνει κανονική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος σήμερα Παρασκευή με πρόσκληση που 

μπορούσε να βγει έγκαιρα. Ως προς το 1ο θέμα, η προθεσμία ανάρτησης γνωμοδοτήσεων στο ΗΠΜ όπως κι εσείς 

παραδέχεστε έχει παρέλθει. Γεννούνται ερωτήματα ωστόσο α) για ποιο λόγο η ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ απαιτεί γνωμοδότηση της 

Επιτροπής μας για να περάσει ΚΕΣΠΑ και β) πότε και με ποιο έγγραφο «δημιουργήθηκε η απαίτηση από την ΔΙΠΑ»  όπως 

πολύ προσεκτικά διατυπώνει η εισήγηση. Βεβαίως με τα στενά χρονικά περιθώρια της κατεπείγουσας διαδικασίας, με τη 

δια περιφοράς συνεδρίαση, τέτοια ερωτήματα παύουν να έχουν διεκπεραιωτικό χαρακτήρα, γιατί καθίσταται αδύνατο να 

απαντηθούν έγκαιρα ώστε να βγουν και τα σωστά συμπεράσματα. Ως προς το 2ο θέμα δεν διαβάσαμε καμία απολύτως 

δικαιολογία για τους λόγους που δεν έγινε κανονική πρόσκληση, παρά το γεγονός ότι ο φάκελος για την πίστα motocross 

έχει διαβιβαστεί με το 37241/6-4-2021 έγγραφο στην Περιφέρεια και η εισήγηση της υπηρεσίας έχει ημερομηνία 18-5-

2021 . Μ άλλα λόγια η εισήγηση για την πίστα motocross καθόταν στο συρτάρι επι 3 εβδομάδες και την βγάλατε 2 μέρες 

πριν τη λήξη της διαβούλευσης για να τη φέρετε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. ” και την τοποθέτησή της επί του 

θέματος “Ψηφίζουμε θετικά με την επιφύλαξη ότι δεν είναι σε γνώση μας οι λόγοι για τους οποίους η ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ 

απαιτεί γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος ούτε και είχαμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε διευκρινήσεις με τα 

στενά χρονικά όρια που δημιούργησε ο Πρόεδρος χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία κατεπείγουσα. ”.   

δ) την ανησυχία που εξέφρασε ο κ. Γαλατάς Ζώης, από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», για την 

σύγκληση σε κατεπείγουσα – δια περιφοράς συνεδρίαση “Ενημερωθήκαμε για την πρόσκληση και τις εισηγήσεις για την 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η. στις 

04-06-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 και θέλουμε να σας εκφράσουμε την ανησυχία μας για την αντίστοιχη 

πρακτική. Αν για τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων κατά την περίοδο της πανδημίας είναι σοβαρή υποχώρηση η 

παρατεταμένη χρήση της τηλεδιάσκεψης, όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα, ακόμη κι αν υπάρχει η δυνατότητα 

δημόσιας αναμετάδοσης, η δια περιφοράς αποτελεί λαθεμένη κι επικίνδυνη επιλογή, η οποία υποβαθμίζει τις 

αρμοδιότητες και τον πολιτικό ρόλο της Επιτροπής, συρρικνώνει τόσο την ενημέρωση, όσο και τη διαλεκτική σχέση που 

πρέπει να ορίζει την κάθε απόφαση, όποιο εύρος κι αν έχει για την Περιφέρεια Ηπείρου. Σ’ αυτά θα πρέπει να προστεθεί 

και η υποχρέωσή σας άμεσα να συμπληρωθούν τα μέλη της Επιτροπής μετά τις τελευταίες αλλαγές. Είμαστε πάντα - και 

δικαιολογημένα - ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στα κατεπείγοντα θέματα, στα οποία οφείλεται να δίνεται απαντήσεις. Δεν 

επαρκεί το προσωπικό, άρα πρέπει να διεκδικήσουμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των υπηρεσιακών 

αναγκών; Η περιφερειακή αρχή έχασε ημερομηνίες ή δυσκολεύεται να διεκδικήσει/παλέψει για χρονικές παρατάσεις, 

μήπως κακοκαρδίσει την κυβέρνηση; Πρέπει να αλλάξουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή στις Επιτροπές κάποια 

πράγματα;” και την τοποθέτησή του “Όσον αφορά τα δύο θέματα που έχετε θέσει α). Κατασκευή και λειτουργία πίστας 

μηχανοκίνητου αθλητισμού (Motocross), στη θέση 799α κοινόχρηστου τεμαχίου οριστικής διανομής Αγρ/τος Καστρίτσας, 

στην Τ.Κ. Καστρίτσας της Δ.Ε. Παμβώτιδας του Δήμου Ιωαννιτών ΠΕ Ιωαννίνων & β). Υφιστάμενες υδρομαστεύσεις και 

υδρογεωτρήσεις στη Δ.Ε. Περάματος του Δήμου Ιωαννιτών Π.Ε. Ιωαννίνων, στεκόμαστε θετικοί. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 

οι γνωμοδοτήσεις του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης, της Εφορείας Αρχαιοτήτων και στις δυο περιπτώσεις είναι θετικές, 

αντίστοιχα του ΓΕΕΘΑ και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων - Υπουργείο Πολιτισμού 

& Αθλητισμού & την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου & Δυτικής Μακεδονίας 
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- ΥΠΠΟΑ, κρατώντας την επιφύλαξη ότι θα τα συζητήσουμε στο εγγύς μέλλον τόσο με τη ΔΕΥΑΙ και την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ 

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΠΟΡ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Α.Λ.Μ.Σ.Ι.), όσο και με τις τοπικές κοινωνίες.” 

ε)  την απάντηση του Προέδρου της Επιτροπής, κ.Γοργόλη “Όπως γνωρίζετε η Δια Περιφοράς συνεδρίαση, ερείδεται στις 

διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και βάση των εκδοθέντων ΠΝΠ με τίτλο: “Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής τους”.  Με τις διατάξεις αυτές ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως 

συλλογικών οργάνων, όπως των Περιφερειών των Επιτροπών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το 

διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προς συμμόρφωση με τις γενικές οδηγίες 

Υγιεινής.  Την περίοδο αυτή οφείλουμε, στο πλαίσιο της ευελιξίας που μας παρέχει η κείμενη Νομοθεσία, να ασκούμε τις 

αρμοδιότητές μας με γνώμονα την κάλυψη και εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής μας κοινωνίας, αποφεύγοντας την 

όποια  επικίνδυνη κατάσταση.    Η Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι όργανο που διαχρονικά περαιώνει τις υποθέσεις του με 

ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.   Παρά τις πρόσφατες αλλαγές που προκλήθηκαν στην Σύνθεση της Επιτροπής αυτή 

ήδη συνεδρίασε 2 φορές σε 8 ημέρες, 1 φορά με τηλεδιάσκεψη και 1 φορά δια περιφοράς, ανάλογα με τις υφιστάμενες 

υπηρεσιακές καταστάσεις και τα θέματα που εκκρεμούν για συζήτηση.  Επομένως τα όσα [μεταξύ των άλλων] αντίθετα 

περί ‘’…..«τα νέα ήθη» ο αντιδημοκρατικός κατήφορος της  περιφερειακής αρχής…’’ αναφέρει η Σύμβουλος της Λαϊκής 

Συσπείρωσης, παραμένουν Νόμω και Ουσία αβάσιμα και κυρίως ΧΩΡΙΣ κανένα ‘’πραγματικό και ρεαλιστικό’’ έρεισμα . 

Ομοίως τα όσα [μεταξύ των άλλων] αντίθετα περί ‘’….Η περιφερειακή αρχή έχασε ημερομηνίες ή δυσκολεύεται να 

διεκδικήσει/παλέψει για χρονικές παρατάσεις…’’ αναφέρει ο Σύμβουλος της Αριστερής Παρέμβαση στην Ήπειρο είναι όχι 

μόνο χωρίς κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο, αλλά αποτελούν αόριστες επικλήσεις.  Η Περιφερειακή Αρχή και η παρούσα 

Επιτροπή Περιβάλλοντος παρήγαγαν, παράγουν και θα παράγουν έργο για την Ήπειρο, παρά τις όποιες [δυστυχώς 

επαναλαμβανόμενες όπως φαίνεται] προσπάθειές σας ‘’…να μην γίνει τίποτα…’’ στο τόπο μας.” 

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής: 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 10/41/04-06-2021) 

 

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

διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. ΥΠΕΝ/ΙΠΑ/23074/1521 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας/Δ/νση 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ), με τους όρους που θέτει η υπηρεσία. 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, 

ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 

 

 

Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ  ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ 

ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

 

√ 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΣ1Φ7Λ9-ΟΜΑ



18 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
 

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

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

Περιφερειακού Συμβουλίου. 

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

 

 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Δημητρίου Δημήτριος 

2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 

3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)  

5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης)  
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 

7. Βαρέλης Δημήτριος 

8. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 

9. Φώτης Φώτιος 

10. Κορωναίος Θεόδωρος 

11. Λέκκα Χριστίνα 

12. Ριζόπουλος Σπυρίδων 

13. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 

14.  Γαλατάς Ζώης 

 

 

√ 
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