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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5o/27-06-2022
Σήμερα, είκοσι εφτά (27) Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.,
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου,
συνήλθε σε τακτική δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, έπειτα από την αριθ.
πρωτ. 96978/1670/21-06-2022 πρόσκληση του Προέδρου της.
Η επιτροπή συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με:
• τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως ισχύει,
• τις αριθ. πρωτ. 3/6/01-02-2022 και 3/7/01-02-2022 αποφάσεις του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου (ΦΕΚ 799/Β/2022),
• την αριθ. πρωτ. οικ. 27737/1844/24-02-2022 (ΑΔΑ: 645Ρ7Λ9-Ο6Μ) απόφαση του
Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία ορίστηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής ο κ.
Γοργόλης Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου και
• την αριθ. 1/1/09-03-2022 (ΑΔΑ: 62Ι27Λ9-Ζ6Γ) απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος,
Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
ορίστηκε Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ο κ. Κορωναίος Θεόδωρος, Περιφερειακός
Σύμβουλος Π.Ε. Πρέβεζας.
Η συγκρότηση της Επιτροπής είναι:
Πρόεδρος
Γοργόλης Βασίλειος
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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14.

Τακτικά μέλη:
Σίμου-Τάσιου Αναστασία
Κατέρης Ιωάννης
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
Λάμπρου Αλκιβιάδης
Βαρέλης Δημήτριος
Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
Φώτης Φώτιος
Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης)
Κορωναίος Θεόδωρος
Ριζόπουλος Σπυρίδων
Λιούρης Θεοχάρης
Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
Γαλατάς Ζώης

Αναπληρωματικά μέλη:
Γκούμας Αχιλλέας
Δηλαβέρη Ρεγγίνα
Καλούδης Βασίλειος
Πατήλας Κωνσταντίνος
Σιαράβας Κωνσταντίνος
Παπαχρήστου Βασίλειος
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα)
Ψαθάς Βασίλειος
Τρομπούκης Δημήτριος
Ζάψας Γεώργιος
Παππάς Δημήτριος
Φραγκούλης Παύλος
Πρέντζας Γεώργιος
Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος

Για την Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, με την αριθ. οικ. 79154/5230/24-05-2022
(ΑΔΑ:ΨΤΡΔ7Λ9-Ψ4Ν) απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, ορίστηκαν οι υπάλληλοι της
Περιφέρειας Ηπείρου Βασιλική Μαντζίλα και Βαγιούλα Διαμάντη.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και
μετείχαν οι:
Α. Γοργόλης Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και
Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής.
Β. Κορωναίος Θεόδωρος, Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕ Πρέβεζας, Αντιπρόεδρος
Γ. Τα μέλη – Περιφερειακοί Σύμβουλοι: Σίμου – Τάσιου Αναστασία, Κατέρης Ιωάννης,
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Σιαράβας Κωνσταντίνος
(αναπληρωματικό μέλος), Βαρέλης Δημήτριος, Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα, Φώτης Φώτιος,
Σπέγγος Αριστείδης (Άρης), Ριζόπουλος Σπυρίδων, Λιούρης Θεοχάρης, Ζέκα-Πάσχου
Κωνσταντίνα, Ζώης Γαλατάς.
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Δ. Απόντες: Το τακτικό μέλος Λάμπρου Αλκιβιάδης ο οποίος αναπληρώθηκε σε όλα τα θέματα
από το αναπληρωματικό μέλος Σιαράβα Κωνσταντίνο.
Για την Γραμματειακή υποστήριξη παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της
Περιφέρειας Ηπείρου όπως έχουν οριστεί.
Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο κ. Εξάρχου Νικόλαος,
Δήμαρχος του Δήμου Κόνιτσας για την συζήτηση του 5ου θέματος καθώς και οι υπάλληλοι
υπηρεσιών κ. Λυκοτραφίτης Ιωάννης, προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, η κα Ιουλία
Μαρκούλα, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δια βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου &
Τουρισμού, ο κ. Ευάγγελος Τσιάρας υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και ενδιαφερόμενοι για
τα υπό συζήτηση θέματα.
Στη συνέχεια, αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης. Η Επιτροπή συζήτησε και αποφάσισε για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας
διάταξης:
Επικύρωση των αποφάσεων της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, όπως αυτές καταγράφονται στο Πρακτικό 4ο/26-05-2022 με
ΑΔΑ: 6ΞΛΦ7Λ9-ΣΘΩ.
1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου:
Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 35.000 πτηνών με υδρογεώτρηση, η
οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση "Λειβάδι - Βάλτος - Μουσιάς" της Τ.Κ.
Χαλκιάδων, της Δ.Ε. Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων Π.Ε. Άρτας με φορέα διαχείρισης την
Βλάχου Παρασκευή. (Ομάδα 7η: Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις/Εγκαταστάσεις
εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης, Κατηγορία: Α2) (ΠΕΤ 2203744327).
(Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Περιφέρειας Ηπείρου).
2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου:
Λειτουργία υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 60.000 πτηνών
πάχυνσης με υδρογεώτρηση, εγκατεστημένη και λειτουργούσα στη θέση "Τυροκομείο"
της Τ.Κ. Ρωμιάς της Δ.Ε. Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας με φορέα
διαχείρισης την εταιρεία «Κώτσης Λ. – Λιαπάτης Χ. Ο.Ε». (Ομάδα 7η: Πτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις/Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης, Κατηγορία: Α2) (ΠΕΤ
2205764521).
(Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος &Υδροοικονομίας ΠΕ
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου).

Πρέβεζας

–

Δ/νση

3. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου:
Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με οδοποιία και κωδική ονομασία "1290998
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗ RD", επί εδάφους στο ύψωμα "Άγιος Χαράλαμπος" πλησίον
Μεσοβουνίου της Δ.Ε. Κεντρικού Ζαγορίου του Δήμου Ζαγορίου Ν. Ιωαννίνων με φορέα
διαχείρισης την εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
(Ομάδα 12η: Ειδικά έργα και δραστηριότητες / Σταθµοί βάσης κινητής και ασύρµατης
σταθερής τηλεφωνίας (δεν περιλαμβάνονται συστήµατα µικροκυψελών, femtocells,
τυποποιημένες κατασκευές κεραιών των ΥΑ 17734/390/12.04.2011 και ΚΥΑ
11926/261/22.03.2011 και εγκαταστάσεις μικρών σταθμών και κατασκευών κεραιών
χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, όπως ορίζονται στην ΚΥΑ
27217/505/2013, Κατηγορία: Α2) (ΠΕΤ 2204757823).
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(Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Περιφέρειας Ηπείρου).
4. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου:
Λειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων, στη θέση
"Μετόχι" της Κοινότητας Ρωμιάς, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου, με
φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία "Σκάρφι Ε.Π.Ε." (Ομάδα 9η: Βιομηχανικές
εγκαταστάσεις/Τυροκόμηση γάλακτος, Κατηγορία: Α2) (ΠΕΤ 2204756726).
(Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Πρέβεζας – Δ/νση
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου).
5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου:
Μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,70 MW, επί του υδατορέματος Αμάραντος που
διέρχεται από τον οικισμό Αγίας Βαρβάρας της Δ.Ε. Κόνιτσας του Δήμου Κόνιτσας Π.Ε.
Ιωαννίνων με φορέα υλοποίησης την εταιρεία ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΙΚΕ.(Ομάδα 10η:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας/Υδροηλεκτρικά έργα, Κατηγορία: Α2) (ΠΕΤ 2204748723).
(Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Περιφέρειας Ηπείρου).
6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου:
Φωτοβολταϊκός
Σταθμός
παραγωγής
ηλεκτρικής
ενέργειας
(ΦΣΠΗΕ)
εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος 15,0 MW, στη θέση "Πεστά" της Δ.Ε. Αγίου
Δημητρίου του Δήμου Δωδώνης Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου της εταιρείας
GEREM ENERGY M.I.K.E. (Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας/
Ηλεκτροπαραγωγή από Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς, Κατηγορία: Α2) (ΠΕΤ
2203742925).
(Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Περιφέρειας Ηπείρου).
7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου:
Ενεργειακή αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός αντλιοστασίου άρδευσης Παντάνασσας,
της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων Π.Ε. Άρτας με φορέα υλοποίησης τον Δήμο
Αρταίων. (Ομάδα 2η: Υδραυλικά έργα / Υδροληψία ή εκτροπή νερού από υδατορέµατα
µε οποιονδήποτε τρόπο (εφεξής υδροληψία από υδατορέµατα»), όπως: µε φράγµα
ταµίευσης ή ανάσχεσης, ρουφράκτη, διάφραγµα υπό την κοίτη, άντληση κ.λπ.,
Κατηγορία: Α2) (ΠΕΤ 2206782829).
(Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Περιφέρειας Ηπείρου).
8. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του Νέου
Γενικού Καταστήματος Κράτησης Ηπείρου.
(Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Περιφέρειας Ηπείρου).
9. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε διεθνείς και εγχώριες
Τουριστικές Εμπορικές εκθέσεις και σε δράσεις ειδικού σκοπού κατά το 2ο εξάμηνο
του 2022.
(Εισήγηση Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού).
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Κατά την έναρξη της συνεδρίασης και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και
επικυρώθηκαν ομόφωνα οι αποφάσεις της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος
Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, όπως αυτές καταγράφονται στο Πρακτικό 4ο/26-05-2022
με ΑΔΑ: 6ΞΛΦ7Λ9-ΣΘΩ.
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 5ο/27-6-2022
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Κορωναίος Θεόδωρος
2. Σίμου – Τάσιου Αναστασία
3. Κατέρης Ιωάννης
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
6. Σιαράβας Κωνσταντίνος (αναπληρωματικό μέλος)
7. Βαρέλης Δημήτριος
8. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
9. Φώτης Φώτιος
10. Σπέγγος Αριστείδης (Άρης)
11. Ριζόπουλος Σπυρίδων
12. Λιούρης Θεοχάρης
13. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
14. Ζώης Γαλατάς
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ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ημερομηνία: 27-06-2022
Αρ. Πρωτ. (εξερχόμενου): 100007/1717

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Διαμάντη
Β. Μαντζίλα
Τηλ.: 2651087330
2651087319
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή
δραστηριότητας: 2203744327

Ημερομηνία: 21-04-2022
Αρ. Πρωτ. (εισερχόμενου): 42987

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-

Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Ηπείρου
5οχλμ Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης
ΤΚ 45445 Ιωάννινα
Υπόψη κας Σπύρου Δήμητρας
Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού

Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος
Ενταύθα
Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 35.000 πτηνών με υδρογεώτρηση, η οποία
πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση "Λειβάδι - Βάλτος - Μουσιάς" της Τ.Κ. Χαλκιάδων, της Δ.Ε.
Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων Π.Ε. Άρτας με φορέα διαχείρισης την Βλάχου Παρασκευή.
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του
σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:
α) το με αριθ. πρωτ. 42987/21-04-2022 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 αριθ. πρωτ. 64918/1069/03-05-2022 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του
Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραΐμη – Μπότση.
γ) την από 23-05-2022 θετική χωρίς όρους – προϋποθέσεις εισήγηση του Τμήματος
Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην
Πρακτικό 5ο/Θέμα 1Ο
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οποία αναφέρονται τα εξής:
«Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι η Βλάχου Παρασκευή.
Η μονάδα θα εγκατασταθεί στη θέση «Λειβάδι – Βάλτος - Μουσιάς» της Τ.Κ. Χαλκιάδων,
σε αγροτεμάχιο εμβαδού 8.797,80 m2, εντός του οποίου θα κατασκευαστούν τρία (3)
όμοια κτίρια (96.00 x 12.00) με στέγαστρα θερμοκηπιακού τύπου για να καλύψουν τις
ανάγκες των πτηνών. Τα στέγαστρα θερμοκηπιακού τύπου που θα κατασκευασθούν στην
πτηνοτροφική μονάδα θα λάβουν την απαραίτητη έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών
του Κέντρου Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Το εν λόγω αγροτεμάχιο έχει αγορασθεί από την Παρασκευή Βλάχου του
Παναγιώτη σύμφωνα με το υπ. αρίθ. 9.170/2021 Συμβόλαιο αγοραπωλησίας αγροτικού
ακινήτου.
Η υπόψη μονάδα διαθέτει:
• Συμβόλαια αγοραπωλησίας αγροτικού ακινήτου.
• Βεβαίωση μη υδροδότησης της ΔΕΥΑ Άρτας.
• Βεβαίωση μη υδροδότησης πτηνοτροφικής μονάδας του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου.
• Βεβαίωση νεκρών πτηνών της εταιρείας "ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ"
• Έγκριση Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας και Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων.
• Ιδιωτικό συμφωνητικό παραλαβής στρωμνής της εταιρείας ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.
• Υδρογεωλογική μελέτη
• Επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 1615/7.12.2021 απάντηση
της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αρταίων.
Οι πλησιέστεροι θεσμοθετημένοι οικισμοί είναι οι εξής:
• Χαλκιάδες 1.670 μέτρα
• Κιρκιζάτες 2.025 μέτρα
Εντός του γηπέδου, υφίστανται οι εξής κτιριακές εγκαταστάσεις. Αναλυτικά:
- Τρία Κτίρια διαστάσεων 96,00 x12,00 = 1.152 m2 έκαστο
- Τρία μεταλλικά Σιλό εμβαδού 11,16m2 έκαστο.
Εντός του αγροτεμαχίου και σε θέση που αποτυπώνεται στο συνημμένο
τοπογραφικό διάγραμμα θα ανορυχθεί γεώτρηση για την κάλυψη των αναγκών της
πτηνοτροφικής μονάδας σε νερό. Επίσης, προτείνεται στο γήπεδο της μονάδας να
τοποθετηθεί μια δεξαμενή νερού χωρητικότητας 50 m3, η οποία θα εξασφαλίζει νερό
περίπου πέντε (5) ημερών για την πόση των πτηνών και επαρκούν για τον καθαρισμό
των χώρων εκτροφής μία φορά ανά εκτροφή. Η δεξαμενή αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί
σε κατάλληλο ύψος, έτσι ώστε το νερό να οδηγείται με βαρύτητα στο δίκτυο ύδρευσης
της μονάδας.
Ανάγκες σε νερό: Θα ανέρχονται στα 2.480,52 μ3/έτος. Η μονάδα θα υδροδοτείται
από υδρογεώτρηση.
Εκροές αερίων αποβλήτων: Από τη δραστηριότητα θα παράγονται κάποιες οσμές.
Εκροές υγρών αποβλήτων: Κατά τη λειτουργία της μονάδας τα υγρά απόβλητα
είναι αυτά που δημιουργούν τα ζώα εντός των σταβλικών εγκαταστάσεων και στους
προαύλιους χώρους, από τα νερά πλύσης των δαπέδων και από τους χώρους υγιεινής του
προσωπικού. Αυτά, οδηγούνται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής – απορροφητικού
βόθρου. Για τη διαχείριση των αποβλήτων της η μονάδα θα κατασκευάσει:
Κοπροσωρό με συνολική χωρητικότητα 256m³
Σηπτική δεξαμενή χωρητικότητας 41,97m3.
Απορροφητικό βόθρο χωρητικότητας 43,33 m3.
Εκροές στερεών αποβλήτων: Η λυματολάσπη από την παρακράτηση ιλύος της
στεγανής δεξαμενής εκτιμάται στο 1,0 m3/εκτροφή. Ως εκ τούτου αναμένεται συνολικά,
ποσότητα 5,0 m3/έτος. Η λυματολάσπη της εγκατάστασης μεταφέρεται είτε στην
Πρακτικό 5ο/Θέμα 1Ο
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εταιρεία ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε. μαζί με τα υπόλοιπα στερεά απόβλητα της μονάδας
(κοπριά – στρωμνή) για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιοαερίου είτε στον
κοπροσωρό που θα κατασκευαστεί εντός της μονάδας για να χωνευτεί μαζί με τα
υπόλοιπα στερεά απόβλητα. Ο κοπροσωρός έχει συνολικό όγκο 256 m3. Οι τρείς πλευρές
της κοπροσωρού θα είναι κατασκευασμένες από τσιμεντόλιθους, ενώ η τέταρτη θα είναι
ανοικτή, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος και η έξοδος του φορτωτή. Η κοπροσωρός έχει
στεγανό δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κλίσεις 5-7% περίπου για να στραγγίζουν
τα δημιουργούμενα υγρά από τη ζύμωση. Τα υγρά (στραγγίσματα της κοπροσωρού) θα
συγκεντρώνονται και θα οδηγούνται στο σύστημα στεγανού - απορροφητικού βόθρου. Η
κοπροσωρός θα καλύπτεται ολόγυρα με σκληρό νάιλον για να αποφεύγεται η είσοδος
βροχής. Υπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος μικροβιακή ζύμωση. Με την
ολοκλήρωση της ωρίμανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνεψης. Μετά την απομάκρυνση
της κοπριάς από τους θαλάμους και τη χώνεψη αυτής, θα διατίθεται για λίπασμα σε
αγρούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των θρεπτικών συστατικών των
αποβλήτων λόγω αφομοίωσης από τα φυτά, τα οποία είναι κυρίως ενώσεις του αζώτου
(ΝΟ2), του φωσφόρου (Ρ2Ο5) και του καλίου (Κ2Ο).
Τα νεκρά πτηνά θα οδηγούνται στην μονάδα αδρανοποίησης της εταιρείας
«ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ».
Το συνολικό κόστος της επένδυσης εκτιμάται στο ποσό των 701.200 € (μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Το αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 αλλά εντός
της Ζώνης Περιβαλλοντικού Ελέγχου(Ζώνη Γ') του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων
Αμβρακικού, όπου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση της ανωτέρω δραστηριότητας.
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.
Επισημαίνεται, όμως, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτή,
αποτελεί η αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που θα εγκριθούν – επιβληθούν
με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –
Δυτικής Μακεδονίας έγκρισης αυτών.
Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα – στα πλαίσια της διαδικασίας δημοσιοποίησης της
υπόψη Μ.Π.Ε. – δεν έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας έγγραφες παρατηρήσεις,
ενστάσεις ή και διαμαρτυρίες».
δ) Την αριθ. πρωτ. 59816/02-06-2022 θετική με όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση της Δ/νσης
Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
ε) Την αριθ. πρωτ. οικ. 3047/62028/19-05-2022 θετική με όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση
της ΠΕΧΩΠ Άρτας.
στ) Την αριθ. πρωτ. 3047/62028/18-05-2022 (Πρακτικό Νο 10) θετική χωρίς όρους –
προϋποθέσεις γνωμοδότηση της Επιτροπής Σταυλισμού ΠΕ Άρτας.
ζ) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γοργόλη Βασίλειου, ο οποίος ανέφερε ότι
σύμφωνα με την θετική εισήγηση της υπηρεσίας και όπως περιγράφεται στη ΜΠΕ του έργου, η
μονάδα θα εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο που βρίσκεται εκτός περιοχών του Δικτύου NATURA
2000, αλλά εντός της Ζώνης Περιβαλλοντικού Ελέγχου (Ζώνη Γ') του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων
Αμβρακικού, όπου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση της ανωτέρω δραστηριότητας, προβλέπεται η
κατασκευή κατάλληλου συστήματος διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, υπάρχει
βεβαίωση για τη διαχείριση των νεκρών πτηνών, οι ανάγκες της σε νερό θα καλύπτονται από
Πρακτικό 5ο/Θέμα 1Ο
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υδρογεώτρηση που πρόκειται να ανορυχθεί. Πρόσθεσε ότι για την υπό ίδρυση μονάδα η Επιτροπή
σταυλισμού Π.Ε. Άρτας έχει γνωμοδοτήσει θετικά και επίσης, θετική με όρους – προϋποθέσεις
ήταν και η γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων και συμφώνησε με τη θετική εισήγηση της
υπηρεσίας.
η) την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο
οποίος συμφώνησε με τη ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.
θ) την τοποθέτηση του κ. Ριζόπουλου Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο
οποίος συμφώνησε με τη ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.
ι) την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος
συμφώνησε με τη ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.
κ) την τοποθέτηση της κας Ζέκα Πάσχου από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η
οποία συμφώνησε με τη ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.
λ) την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο
οποίος συμφώνησε με τη ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.
και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του
φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:
Αποφασίζει ομόφωνα
(Απόφαση 5/59/27-06-2022)
Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου,
όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. 42987/21-04-2022 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
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.
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
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1) Φάκελος της ΜΠΕ
2) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. –

Τμήμα Περιβάλλοντος

√

3) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της

Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.
4) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 5ο/27-6-2022
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

Πρακτικό 5ο/Θέμα 1Ο

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Κορωναίος Θεόδωρος
2. Σίμου – Τάσιου Αναστασία
3. Κατέρης Ιωάννης
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
6. Σιαράβας Κωνσταντίνος (αναπληρωματικό μέλος)
7. Βαρέλης Δημήτριος
8. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
9. Φώτης Φώτιος
10. Σπέγγος Αριστείδης (Άρης)
11. Ριζόπουλος Σπυρίδων
12. Λιούρης Θεοχάρης
13. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
14. Ζώης Γαλατάς
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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

Ημερομηνία: 27-06-2022
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 100022/1718

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Διαμάντη
Β. Μαντζίλα
Τηλ.: 2651087330
2651087319
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή
δραστηριότητας: 2205764521

Ημερομηνία: 16 – 05 - 2022
Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου): 51567

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-

Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Ηπείρου
5οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων –
Κοζάνης
ΤΚ 45445 Ιωάννινα
Υπόψη κας Σπύρου Δήμητρας
Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Π.Η.
Τμήμα Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας ΠΕ Πρέβεζας
Περδικάρη 8
ΤΚ 48100 Πρέβεζα
Υπόψη κ. Μπάκα Παντελεήμονα

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Λειτουργία υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 60.000 πτηνών
πάχυνσης με υδρογεώτρηση, εγκατεστημένη και λειτουργούσα στη θέση "Τυροκομείο" της
Τ.Κ. Ρωμιάς της Δ.Ε. Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας με φορέα διαχείρισης την
εταιρεία «Κώτσης Λ. – Λιαπάτης Χ. Ο.Ε».
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ
Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
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Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του
σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:
α) το με αριθ. πρωτ. 51567/16-05-2022 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 αριθ. πρωτ. 74696/1243/17-05-2022 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του
Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραΐμη – Μπότση
γ) την αριθ. πρωτ. 82129/1479/10-06-2022θετική χωρίς όρους – προϋποθέσεις εισήγηση
του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας της Δ/νσης Περιβάλλοντος
& Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Με την υποβληθείσα μελέτη εξετάζεται η λειτουργική συνένωση δύο υφιστάμενων,
όμορων μονάδων εκτροφής ορνιθιών (κοτόπουλων) πάχυνσης, δυναμικότητας 28.000
και 15.000 πτηνών αντίστοιχα, και η αύξηση της δυναμικότητας σε 60.000 πτηνά ανά
κύκλο εκτροφής (240 ισοδύναμων ζώων), με προβλεπόμενους πέντε κύκλους εκτροφής
νεοσσών ετησίως και με διάρκεια 60ημερών έκαστου, και με τον ίδιο φορέα
εκμετάλλευσης, την εταιρεία "Κώτσης Λ. - Λιαπάτης Χ.Ο.Ε." (αρ. Γ.Ε.ΜΗ.
016904649000).
Οι υπό συνένωση δύο μονάδες λειτουργούν εντός του με ΚΑΕΚ 400541230001
γεωτεμαχίου, εμβαδού 16,27 στρεμμάτων και με κεντροβαρείς συντεταγμένες, κατά
ΕΓΣΑ '87, Χ=227.978και Υ=4.343.848, που προήλθε από το με αρ. 117 τεμάχιο του
αναδασμού αγροκτήματος Ρωμιάς έτους 1998, στη θέση "Τυροκομείο" της Κοινότητας
Ρωμιάς, Δήμου Ζηρού.
Το περιγραφόμενο γήπεδο βρίσκεται εκτός περιοχών του δικτύου Natura 2000,
ζωνών Ramsar ή περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης ενώ η ευρύτερη περιοχή
έχει γεωργοκτηνοτροφικό χαρακτήρα. Επίσης, παρότι το γήπεδο βρίσκεται εντός της
ζώνης περιβαλλοντικού ελέγχου του Εθνικού πάρκου υγροτόπων Αμβρακικού κόλπου, η
σχετική δραστηριότητα επιτρέπεται κατά την κοινή υπουργική απόφαση
θεσμοθέτησης του πάρκου (ΦΕΚ Δ'/123/2008) μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση του
Φορέα Διαχείρισης.
Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις των μονάδων αποτελούνται από δύο όμοια
μεταλλικά κτίρια, διαστάσεων 100,0 m x 14,0 m, και ένα μεταλλικό κτίριο, διαστάσεων
100,0 m x 15,5 m, με προσαρτημένα υδροπάνελ και σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών, με
συνολική κάλυψη 4.385 m2 περίπου, καθώς και δεξαμενές υγραερίου (για
αεροθέρμανση), κοπροσωρούς και συστήματα σηπτικής δεξαμενής - απορροφητικών
βόθρων.
Κατά την υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-02-2022, η
δραστηριότητα κατατάσσεται στην 7η ομάδα "Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις",
στο είδος με α/α 1 "Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης" και στην
υποκατηγορία Α2, λόγω της δυναμικότητας σε θέσεις πάχυνσης. Επίσης, κατά τη
στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
(NACE rev. 2), η δραστηριότητα κατατάσσεται στον κωδικό 01.47 "Εκτροφή
πουλερικών".
Για την αρχική μονάδα εκτροφής, δυναμικότητας 28.000 πτηνών, χορηγήθηκαν:
- η με αρ. πρωτ. 594/07-05-1998 απόφαση του τέως Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ηπείρου για έγκριση των περιβαλλοντικών όρων ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας,
- η με αρ. 238/1998 άδεια οικοδομής του τέως Τμήματος Πολεοδομίας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας, και
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- η με αρ. 10/2008 άδεια ανανέωσης της με αρ. 1/2001 άδειας του τέως Δήμαρχου
Φιλιππιάδας για την ίδρυση και λειτουργία του πτηνοτροφείου από τον ίδιο φορέα.
Για τη δεύτερη μονάδα εκτροφής, δυναμικότητας 15.000 πτηνών, χορηγήθηκαν:
- η με αρ. πρωτ. 3343/29-10-2001 απόφαση του τέως Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ηπείρου για έγκριση των περιβαλλοντικών όρων ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας.
- η με αρ. 70/2001 άδεια οικοδομής της τέως Πολεοδομίας Δήμου Φιλιππιάδας, και
- η με αρ. 4/2004 άδεια του τέως Δήμαρχου Φιλιππιάδας για την ίδρυση και λειτουργία
του πτηνοτροφείου από τον ίδιο φορέα.
Για τη συνένωση, και αύξηση της δυναμικότητας σε 60.000 πτηνά, χορηγήθηκαν:
- Η με αρ. πρωτ. 18151/569/2014/22-09-2016 απόφαση του τέως Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ 7ΘΠΨΟΡ1Γ-ΕΟΓ) για
χορήγηση άδειας χρήσης νερού για αγροτική (πτηνοτροφική) χρήση από
υδρογεώτρηση υφιστάμενη στο γεωτεμάχιο της μονάδας.
- Η με αρ. πρωτ. 3658/03-05-2022 βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ζηρού
σχετικά με την μη ύπαρξη καθορισμένων χρήσεων γης στην ευρύτερη περιοχή.
- Η από 29-04-2022 βεβαίωση συνεργασίας της εταιρείας "Θ. Νιτσιάκος Α.Β.Ε.Ε.
Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις" (αρ. Γ.Ε.ΜΗ 030722629000) σχετικά με την παραλαβή
και μεταποίηση των νεκρών πτηνών της συνενωμένης μονάδας.
- Το από 27-04-2022 ιδιωτικό συμφωνητικό για την παραλαβή όλων των αποβλήτων
της συνενωμένης μονάδας από την εταιρεία "Βιοενεργειακή Ο.Ε." (αρ. Γ.Ε.ΜΗ.
129017149000).
Ανάγκες σε νερό ύδρευσης: Για την ύδρευση των κοτόπουλων, τον δροσισμό των
πτηνοθαλάμων και το πλύσιμο αυτών στο τέλος κάθε κύκλου εκτροφής προβλέπεται
ετήσια κατανάλωση2.800 m3νερού περίπου, ποσότητα η οποία καλύπτεται από
αδειοδοτημένη υδρογεώτρηση, υφιστάμενη εντός του γεωτεμαχίου των
εγκαταστάσεων.
Εκροές αερίων αποβλήτων: Από τη λειτουργία της μονάδας δεν παράγονται
ιδιαίτεροι αέριοι ρύποι. Για τις παραγόμενες οσμές προβλέπονται συστήματα
εξαερισμού και καθημερινού αερισμού, ολικός καθαρισμός και απολύμανση των
πτηνοθαλάμων μεταξύ των περιόδων εκτροφής και ρύθμιση της υγρασίας της
στρωμνής και περιορισμός της αναμόχλευσής της.
Εκροές υγρών αποβλήτων: Για τη διαχείριση των υγρών, κυρίως από πλύσεις των
πτηνοθαλάμων στο τέλος κάθε κύκλου εκτροφής και από το χώρο υγιεινής του
προσωπικού, θα λειτουργούν δύο ανεξάρτητα συστήματα σηπτικών δεξαμενών και
απορροφητικών βόθρων. Οι στεγανές δεξαμενές, με ενεργή χωρητικότητα 32,5 m3και
17,3 m3αντίστοιχα, θα καλύπτουν τον προβλεπόμενο όγκο των 43,2 m3υγρών
αποβλήτων ανά κύκλο εκτροφής. Στις δεξαμενές θα πραγματοποιούνται καθίζηση και
αναερόβια αποδόμηση του οργανικού φορτίου ενώ στους βόθρους υπεδάφια διάθεση
των υγρών.
Εκροές στερεών αποβλήτων: Στο τέλος κάθε περιόδου εκτροφής, η στρωμνή των
πτηνοθαλάμων και τα πυκνόρρευστα περιττώματα των ορνιθιών θα διαθέτοντα σε
λειτουργούσα μονάδα παραγωγής βιοαερίου προς ηλεκτροπαραγωγή, δυνάμει
ιδιωτικού συμφωνητικού με την εταιρεία "Βιοενεργειακή Ο.Ε.". Οι υφιστάμενοι
κοπροσωροί θα διατηρηθούν λειτουργικοί, για την παραμονή και επεξεργασία των
αποβλήτων όταν δεν θα είναι δυνατή η άμεση διάθεση αυτών στη συνεργαζόμενη
μονάδα.
Επίσης, τα νεκρά πτηνά των εκτροφών θα διατίθενται στις εγκαταστάσεις της
εταιρείας "Θ. Νιτσιάκος Α.Β.Ε.Ε. Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις" προς περαιτέρω
μεταποίηση, σύμφωνα με την υφιστάμενη βεβαίωση συνεργασίας, ενώ τα αστικά
απορρίμματα που θα προκύπτουν θα διατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου
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προς αποκομιδή.
Από τις παραδοχές της υποβληθείσας μελέτης θεωρούμε ότι δεν προκύπτουν
αρνητικές επιπτώσεις, υποβάθμιση ή ρύπανση του περιβάλλοντος από τη συνέχιση
λειτουργίας της υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, με δυναμικότητα 60.000
ορνιθιών πάχυνσης ανά κύκλο εκτροφής, καθώς και για την ιδία χρήση της
αδειοδοτημένης υδρογεώτρησης, στη θέση "Τυροκομείο" της Κοινότητας Ρωμιάς,
Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου, και με φορέα εκμετάλλευσης την
εταιρεία "Κώτσης Λ. – Λιαπάτης Χ. Ο.Ε.".
Κατόπιν αυτών, δεν φέρουμε αντίρρηση στα προτεινόμενα μέτρα
διαχείρισης της εξεταζόμενης δραστηριότητας και των παραγόμενων από
αυτή αποβλήτων και εισηγούμαστε θετικά για την έγκριση της υποβληθείσας
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια δημοσιοποίησης της σχετικής περιβαλλοντικής
μελέτης, μέχρι σήμερα δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην υπηρεσία μας παρατηρήσεις,
ενστάσεις ή διαμαρτυρίες».
δ) Την αριθ. πρωτ. 82741/6531/30-05-2022 (Πρακτικό Νο 40/2022) θετική με όρους –
προϋποθέσεις γνωμοδότηση της ΠΕΧΩΠ Πρέβεζας.
ε) Την αριθ. πρωτ. 74630/5815/02-06-2022 θετική με όρους – προϋποθέσεις
γνωμοδότηση της Επιτροπής Σταυλισμού ΠΕ Πρέβεζας.
στ) Την αριθ. πρωτ. 225852/19-05-2022 θετική με όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση
της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και
Δυτικής Μακεδονίας.
ζ) Την αριθ. Φ.901/615/429677/20-06-2022 (Σ.4154) θετική χωρίς όρους - προϋποθέσεις
γνωμοδότηση του Τμήματος 4 (Προστ. Περιβάλλοντος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άμυνας.
η) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γοργόλη Βασίλειου, ο οποίος ανέφερε
ότι η υπηρεσία πριν τη θετική της εισήγηση, διενήργησε αυτοψία στην υφιστάμενη
πτηνοτροφική μονάδα. Η θέση όπου βρίσκεται εγκατεστημένη η μονάδα είναι εκτός
περιοχών του δικτύου Natura 2000, ζωνών Ramsar ή περιοχών απολύτου προστασίας της
φύσης και σε περιοχή με γεωργοκτηνοτροφικό χαρακτήρα. Αν και το γήπεδο βρίσκεται
εντός της ζώνης περιβαλλοντικού ελέγχου του Εθνικού πάρκου υγροτόπων Αμβρακικού
κόλπου, η σχετική δραστηριότητα επιτρέπεται. Για την υδροδότηση της μονάδας υπάρχει
αδειοδοτημένη υδρογεώτρηση, τα νεκρά πτηνά θα τα παραλαμβάνει η εταιρεία Θ.
Νιτσιάκος, έχει προβλεφθεί στη Μ.Π.Ε. κατάλληλο σύστημα για τη διαχείριση των στερεών
και υγρών αποβλήτων και συμφώνησε με τη θετική εισήγηση της υπηρεσίας.
θ) την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου από την παράταξη «Κοινό των
Ηπειρωτών», ο οποίος συμφώνησε με τη ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας, όμως, τόνισε ότι
επειδή στην περιοχή λειτουργούν πολλές πτηνοτροφικές μονάδες, θα πρέπει να εξεταστεί η
φέρουσα ικανότητα.
ι)την τοποθέτηση του κ. Ριζόπουλου Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο
οποίος συμφώνησε με τη ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.
κ) την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος
συμφώνησε με τη ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.
λ) την τοποθέτηση της κας Ζέκα Πάσχου από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου»,
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η οποία συμφώνησε με τη ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας, μόνο και μόνο επειδή η
πτηνοτροφική μονάδα είναι υφιστάμενη. Πρόσθεσε ότι η γη υψηλής παραγωγικότητας δεν
πρέπει να αλλάζει χρήση.
μ) την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην
Ήπειρο», ο οποίος συμφώνησε με τη ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας και πρόσθεσε ότι θα
ζητηθεί από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας ο αριθμός των πτηνοτροφείων και
υδρογεωτρήσεων στην συγκεκριμένη περιοχή, γιατί σε αυτή έχουν συγκεντρωθεί πολλές
μονάδες και δεν πρέπει να εφησυχάζουμε.
και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας
επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:
Αποφασίζει ομόφωνα
(Απόφαση 5/60/27-06-2022)
Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. 51567/16-05-2022 έγγραφο του Τμήματος
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
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.
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
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1) Φάκελος της ΜΠΕ
2) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. –

√

Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας.
3) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης

της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.
4) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 5ο/27-6-2022
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)
Βαγιούλα Διαμάντη
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Κορωναίος Θεόδωρος
Σίμου – Τάσιου Αναστασία
Κατέρης Ιωάννης
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
Σιαράβας Κωνσταντίνος (αναπληρωματικό μέλος)
Βαρέλης Δημήτριος
Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
Φώτης Φώτιος
Σπέγγος Αριστείδης (Άρης)
Ριζόπουλος Σπυρίδων
Λιούρης Θεοχάρης
Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
Ζώης Γαλατάς
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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

Ημερομηνία: 27-06-2022
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου):100027/1719

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Διαμάντη
Β. Μαντζίλα
Τηλ.: 2651087330
2651087319
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή
δραστηριότητας: 2204757823

Ημερομηνία: 28-04-2022
Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου): 44415

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-

Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Ηπείρου
5οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων –
Κοζάνης
ΤΚ 45445 Ιωάννινα
Υπόψη κας Εξάρχου Έφης
Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα
Περιβάλλοντος
Ενταύθα
Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με οδοποιία και κωδική ονομασία "1290998
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗ RD", επί εδάφους στο ύψωμα "Άγιος Χαράλαμπος" πλησίον Μεσοβουνίου
της Δ.Ε. Κεντρικού Ζαγορίου του Δήμου Ζαγορίου Ν. Ιωαννίνων με φορέα διαχείρισης την
εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ
Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του
σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:
α) το με αριθ. πρωτ. 44415/28-04-2022 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 αριθ. πρωτ. 69384/1148/09-05-2022 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του
Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραΐμη – Μπότση
γ) την από 24-05-2022 θετική με όρους – προϋποθέσεις εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος
της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία
Πρακτικό 5ο / Θέμα 3ο

Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: 650Θ7Λ9-3ΕΡ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5Ο /27-06-2022 / ΘΕΜΑ 3Ο

αναφέρονται τα εξής:
«Φορέας λειτουργίας της μονάδας του θέματος είναι η εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.».
Ο Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. με κωδική ονομασία «1290998 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΟΖΑΝΗ RD» θα
εγκατασταθεί επί εδάφους στο ύψωμα «Άγιος Χαράλαμπος», πλησίον οικισμού Μεσοβούνι,
του Δήμου Ζαγορίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου.
Το εμβαδό του γηπέδου εγκατάστασης είναι 500,00 τμ.
Ο εξεταζόμενος Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας μετά την εγκατάσταση του, θα
αποτελείται από:
• ένα (1) μεταλλικό ιστό της WIND συνολικού ύψους 28,30 μ. (συμπεριλαμβανομένου
αλεξικέραυνου) που φέρει κεραίες της WIND.
• Το κεραιοσύστημα του σταθμού θα αποτελείται από τέσσερις (4) κεραίες που θα
εκπέμπουν στις συχνότητες 700 MΗz, 800 MΗz, 900 MΗz, 1800 MΗz, 2100 MΗz και 2600
MHz καθώς επίσης και από έως εικοσιπέντε (25) μικροκυματικές ζεύξεις.
• Ένας χώρος εγκατάστασης μηχανημάτων διαστάσεων: 2,00μ. Χ 3,00 μ. Χ 3,50 μ.
(ύψος).
• Περιμετρικά του χώρου των ανωτέρω εγκαταστάσεων κατάλληλη περίφραξη με
πύλη εισόδου, που οδηγεί στο χώρο του πυλώνα και του οικίσκου συνολικής έκτασης
100,00 μ2.
Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Σταθμού εξασφαλίζεται μέσω νέας οδοποιίας
41,07μ. και η ηλεκτροδότηση του Σταθμού θα πραγματοποιηθεί από το δίκτυο της ΔΕΗ.
Το έργο λόγω της μικρής έκτασης που καταλαμβάνει, αλλά και λόγω της φύσεώς του,
δεν θα προκαλέσει καμιά επίπτωση στο έδαφος. Κατά τη λειτουργία του κέντρου εκπομπής
τηλεοπτικού σήματος, δεν προκαλούνται επιπτώσεις στη χλωρίδα τόσο της άμεσης
περιοχής του έργου, όσο και της ευρύτερης περιοχής, λόγω του μικρού μεγέθους του έργου.
Επίσης, δεν προκαλούνται επιπτώσεις στην πανίδα τόσο της άμεσης περιοχής του έργου
όσο και της ευρύτερης περιοχής. Κατά τη συντήρηση του κέντρου ενδέχεται να υπάρξει
ελάχιστη και παροδική όχληση στην πανίδα της περιοχής, που όμως δεν αξιολογείται λόγω
του μικρού μεγέθους της και της μικρής χρονικής διάρκειας που αυτή λαμβάνει χώρα. Μετά
την αποχώρηση των συντηρητών τα είδη της πανίδας που ενδεχομένως απομακρύνθηκαν
από την ακριβή θέση του έργου επανέρχονται ανενόχλητα.
Η ΜΠΕ του θέματος διαθέτει:
1. Βεβαίωση της Δ/νσης Πολιτικής γης της Π.Η. ότι η έκταση εγκατάστασης βρίσκεται
εκτός διανομών του ΥΠΑΑΤ.
2. Βεβαίωση της Κτηματικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων.
3.Απόφαση χορήγησης κατασκευής κεραίας της ΕΕΤΤ.
4.Θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Ιωαννίνων και της Υπηρεσίας Νεωτέρων.
Μέτρα αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Τόσο κατά τη φάση λειτουργίας αλλά και με το πέρας της λειτουργίας, τα εξαρτήματα
ο εξοπλισμός και παντός είδους απόβλητα (άχρηστος ηλεκτρικός - ηλεκτρολογικός
εξοπλισμός) να μεταφέρονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Η
προστασία του κοινού έχει να κάνει με την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων από
πλευράς των υπευθύνων του σταθμού, έτσι ώστε να είναι απαγορευμένη η πρόσβαση στο
χώρο της εγκατάστασης για τον οποιοδήποτε, που δεν θα είναι εξουσιοδοτημένος. Αυτή η
απαγόρευση έχει να κάνει μόνο με την προστασία των εγκαταστάσεων από κακόβουλες
ενέργειες και με την άνοδο στις κατασκευές, ατόμων που δεν έχουν τη γνώση να το κάνουν,
αφού κανένας άλλος κίνδυνος δεν υπάρχει για την ανθρώπινη υγεία. Θα πρέπει λοιπόν η
περίφραξη να είναι επαρκής, να φέρει κλειδαριά ασφαλείας και να διατηρείται σε καλή
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κατάσταση. Η Εταιρεία πρέπει να έχει διαρκώς αναρτημένη, σε εμφανές σημείο των
εγκαταστάσεων, ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία να αναγράφονται η
Επωνυμία του κατόχου και τα στοιχεία που αφορούν την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία
του σταθμού. Απαγορεύεται η καύση οποιουδήποτε υλικού στον χώρο των
εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με το Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177/Α/1985) πρέπει να υπάρχει στον
χώρο του σταθμού φορητός πυροσβεστήρας με ακροφύσιο ΑΒCE κατασβεστικής
ικανότητας 89Β και φέρει ένδειξη CE με πιστοποιητικό EN3CO2.
Προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι
• Οργάνωση του εργοταξίου με σκοπό την πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων.
• Μέριμνα έτσι ώστε τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή να είναι
τελευταίας τεχνολογίας και κατά το δυνατόν αθόρυβα καλύπτοντας τα κοινοτικά και
ελληνικά όρια θορύβου.
• Εκπομπές θορύβου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Ελληνικής και Κοινοτικής
Νομοθεσίας, και λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων (ηχοπετάσματα, κ.τ.λ.), για τη μείωση
στο ελάχιστο των ηχητικών εκπομπών.
• Πλήρης αποκατάσταση του χώρου και απομάκρυνση του μηχανοκίνητου
εξοπλισμού, μετά το πέρας των εργασιών.
• Απομάκρυνση όλων των βοηθητικών εγκαταστάσεων, υλικών και εφοδίων που
χρησιμοποιήθηκαν κατά την φάση κατασκευής. Απαγορεύεται η χρήση του ακάλυπτου
χώρου για τοποθέτηση μηχανημάτων, αχρήστων υλικών εργαλείων κ.λ.π.
• Με μέριμνα της εταιρείας να αποκλειστεί η δυνατότητα πρόσβασης του κοινού
εντός της περίφραξης.
• Η ισοδύναμη πυκνότητα ισχύος επιπέδου κύματος στους προσπελάσιμους από το
κοινό χώρους πλησίον της εγκατάστασης να μη ξεπερνά τα θεσπισμένα όρια.
• Η Εταιρεία πρέπει να έχει διαρκώς αναρτημένη, σε εμφανές σημείο των
εγκαταστάσεων, ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία να αναγράφονται η
Επωνυμία του κατόχου και τα στοιχεία που αφορούν την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία
του σταθμού.
• Να ληφθούν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις μέτρα πυρασφάλειας /
πυροπροστασίας.
• Αναβάθμιση που φυσικού περιβάλλοντος εγγύς των εγκαταστάσεων με την
φύτευση περιμετρικά και εντός του χώρου συστάδων δένδρων και χαμηλού πρασίνου,
λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό χαρακτήρα και τα είδη της περιοχής.
• Πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων για την ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης.
Σημειώνεται ότι το γήπεδο της δραστηριότητας του θέματος βρίσκεται εκτός
περιοχών του δικτύου Natura 2000.
Στη Μ.Π.Ε. του θέματος περιλαμβάνονται Μελέτη ραδιοεκπομπών κεραιών σταθμού
DIGEA και Μελέτη εκτίμησης και αξιολόγησης του ηλεκτρομαγνητικού υποβάθρου στην
περιοχή μελέτης.
Καταλήγοντας, σας γνωρίζουμε ότι - κατά την άποψή μας - η εν λόγω Μ.Π.Ε.
αντιμετωπίζει κατά τρόπο ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τις όποιες
επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία του έργου του
θέματος με την απαραίτητη προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης των
περιβαλλοντικών όρων καθώς και αυτών που θα εγκριθούν - επιβληθούν με την
απόφαση έγκρισής τους.
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».
δ) Τη θετική με όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση της ΠΕΧΩΠ Ιωαννίνων (Πρακτικό Νο55/18Πρακτικό 5ο / Θέμα 3ο
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05-2022).
ε) Την αριθ. πρωτ. 203036/01-06-2022 θετική με όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.
στ) Την αριθ. πρωτ. 200358/18-05-2022 θετική με όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση της
Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής
Μακεδονίας.
ζ) Την αριθ. Φ.901/515/426390 (Σ.3614) θετική με όρους γνωμοδότηση του Τμήματος 4 (Προστ.
Περιβάλλοντος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
η) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος ανέφερε ότι το
γήπεδο που πρόκειται να εγκατασταθεί ο Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας βρίσκεται σε
απόσταση από το χωριό και έτσι δεν θα δημιουργεί κανένα πρόβλημα και υπάρχει θετική
γνωμοδότηση από την ΠΕΧΩΠ Ιωαννίνων, την Εφορεία Αρχαιοτήτων, την Υπηρεσία Νεωτέρων
Μνημείων και το ΓΕΕΘΑ. Εισηγήθηκε την θετική ψήφο συμφωνώντας με την εισήγηση της
υπηρεσίας και με την προϋπόθεση να τηρηθούν αυστηρά οι περιβαλλοντικοί όροι που
προτείνονται.
θ)την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο
οποίος συμφώνησε με τη ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας, με την προϋπόθεση να τηρηθούν
αυστηρά οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται.
ι)την τοποθέτηση του κ. Ριζόπουλου Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο
οποίος συμφώνησε με τη ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας και επισήμανε ότι πλέον οι Σταθμοί
Βάσης κινητής τηλεφωνίας κατασκευάζονται εδώ και χρόνια με τρόπο και τεχνολογία που να μην
δημιουργούν κανένα πρόβλημα.
κ) την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος
συμφώνησε με τη ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να εξεταστεί αν η
απόσταση του ενός χιλιομέτρου του γηπέδου από το χωριό είναι ασφαλής και δεν δημιουργεί
προβλήματα.
λ) την τοποθέτηση της κας Ζέκα Πάσχου από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η
οποία συμφώνησε με τη ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.
μ) την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο
οποίος συμφώνησε με τη ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας και πρόσθεσε ότι επειδή ο σταθμός θα
εγκατασταθεί σε δημοτική έκταση θα πρέπει, πέρα από αυτά που αναφέρουν οι υπηρεσίες, κατά
τη μίσθωση να λαμβάνεται υπόψη και το κόστος του καθαρισμού. Γενικότερα, για τη χωροθέτηση
των βιομηχανιών στρατηγικής σημασίας, για την ενέργεια και την ύδρευση θα πρέπει να υπάρχει
συγκεκριμένη στρατηγική.
και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του
φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:
Αποφασίζει ομόφωνα
(Απόφαση 5/61/27-06-2022)
Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου,
όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. 44415/28-04-2022 έγγραφο του Τμήματος
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι
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περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΤΗΣ

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.
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1) Φάκελος της ΜΠΕ
2) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. –

√

Τμήμα Περιβάλλοντος
3) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.
4) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 5ο/27-6-2022
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)
Βαγιούλα Διαμάντη

Πρακτικό 5ο / Θέμα 3ο

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Κορωναίος Θεόδωρος
Σίμου – Τάσιου Αναστασία
Κατέρης Ιωάννης
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
Σιαράβας Κωνσταντίνος (αναπληρωματικό μέλος)
Βαρέλης Δημήτριος
Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
Φώτης Φώτιος
Σπέγγος Αριστείδης (Άρης)
Ριζόπουλος Σπυρίδων
Λιούρης Θεοχάρης
Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
Ζώης Γαλατάς
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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

Ημερομηνία: 27-06-2022
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου):100029/1720

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Διαμάντη
Β. Μαντζίλα
Τηλ.:
2651087330
2651087319
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή
δραστηριότητας: 2204756726

Ημερομηνία: 04-05-2022
Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου): 46655

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-

Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Ηπείρου
5οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων –
Κοζάνης
ΤΚ 45445 Ιωάννινα
Υπόψη κας Σπύρου Δήμητρας
Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Π.Η.
Τμήμα Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας ΠΕ Πρέβεζας
Περδικάρη 8
ΤΚ 48100 Πρέβεζα
Υπόψη κ. Μπάκα Παντελεήμονα

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Λειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων, στη θέση "Μετόχι"
της Κοινότητας Ρωμιάς, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου, με φορέα
εκμετάλλευσης την εταιρεία "Σκάρφι Ε.Π.Ε."
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας
Π.Ε. Πρέβεζας
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ
Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του
σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:
α) το με αριθ. πρωτ. 46655/04-05-2022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος,
Πρακτικό 5ο / Θέμα 4ο
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β) την αριθ. πρωτ. 69400/1150/09-05-2022 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του
Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραΐμη – Μπότση
γ) την αριθ. πρωτ. 70779/1273/27-05-2022 θετική χωρίς όρους – προϋποθέσεις εισήγηση του
Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας της Δ/νσης Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Με την υποβληθείσα μελέτη εξετάζεται η λειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής
τυροκομικών προϊόντων, ημερήσιας δυναμικότητας επεξεργασίας 3,0 τόνων γάλακτος,
στην οποία έχει επέλθει ανασυγκρότηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και αύξηση της
συνολικής ισχύος, μεταβολή των ορίων του γηπέδου εγκατάστασης και αλλαγή της
επωνυμίας της εταιρείας εκμετάλλευσης σε "Σκάρφι Μ.Ε.Π.Ε." (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 016930449000).
Το γήπεδο εγκατάστασης έχει εμβαδόν 5,7 στρεμμάτων, με κεντροβαρείς συντεταγμένες
εντοπισμού Χ= 229.252 και Υ= 4.347.330, κατά ΕΓΣΑ '87, και εκτείνεται στη θέση "Μετόχι"
της Κοινότητας Ρωμιάς, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου. Συντίθεται από
τα με ΚΑΕΚ 400540202024, 400540202034 και 400540202060 παράπλευρα γεωτεμάχια,
που προήλθαν από τα με αρ. 55 και 54 όμορα κληροτεμάχια, κατηγορίας Α', και μικρό
τμήμα της με αρ. 53βοσκήσιμης έκτασης, της διανομής αγροκτήματος Αγίου Ιωάννη, έτους
1931.
Το περιγραφόμενο γήπεδο βρίσκεται εκτός περιοχών του δικτύου Natura 2000, ζωνών
Ramsarή περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης ενώ η ευρύτερη περιοχή έχει
γεωργοκτηνοτροφικό χαρακτήρα. Επίσης, παρότι το γήπεδο βρίσκεται εντός της ζώνης
περιβαλλοντικού ελέγχου του Εθνικού πάρκου υγροτόπων Αμβρακικού κόλπου, η σχετική
δραστηριότητα επιτρέπεται κατά την κοινή υπουργική απόφαση θεσμοθέτησης του
πάρκου (ΦΕΚ Δ'/123/2008) μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
Κατά την κοινή υπουργική απόφαση οίκ.92108/1045/Φ.15/04-09-2020 (ΦΕΚ
Β'/3833/2020)η εν λειτουργία μονάδα κατατάσσεται στην 9η ομάδα "Μεταποιητικές και
συναφείς δραστηριότητες", στον α/α 19 "Τυροκόμηση γάλακτος", και στην υποκατηγορία
Α2 καθώς η προβλεπόμενη ημερήσια δυναμικότητα είναι μικρότερη του ορίου των 50
τόνων και τα μόρια των κριτηρίων κατάταξης είναι περισσότερα από το όριο των 90
μορίων.
Ως προς το βαθμό όχλησης, κατά την κοινή υπουργική απόφαση 3137/191/Φ15/21-032012,η μεταποιητική δραστηριότητα αντιστοιχεί στο είδος με α/α 14 "Λειτουργία
γαλακτοκομείων και τυροκομία", με κωδικό 10.51 κατά τη στατιστική ταξινόμηση των
οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE rev. 2) και κατατάσσεται
ως χαμηλού βαθμού όχλησης καθώς η ημερήσια δυναμικότητα επεξεργαζόμενης πρώτης
ύλης είναι μικρότερη των 100 τόνων.
Επίσης, η εξεταζόμενη μονάδα δεν εμπίπτει στην Οδηγία 96/61/ΕΚ για την
Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, καθώς η δυναμικότητα επεξεργασίας
είναι μικρότερη των200 τόνων γάλακτος την ημέρα.
Για την εξεταζόμενη μονάδα έχουν χορηγηθεί:
- Οι με αρ. 269/1994 και 15/2009 οικοδομικές άδειες και η με αρ. 3924293/18-10-2017
δήλωση οριστικής υπαγωγής αυθαιρέτων στο νόμο 4178/2013.
- Η με αρ. πρωτ. 3177/17-10-1996 άδεια του τέως Τμήματος Πολεοδομίας και Π.Ε
Νομαρχίας Πρέβεζας για την υπεδάφια διάθεση των λυμάτων της μονάδας.
- Το με αρ. πρωτ. ΥΠ/2613/20-10-2005 έγγραφο της τέως Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας σχετικά με τη συνέχιση ισχύος της εγκεκριμένης
μελέτης διάθεσης αποβλήτων της μονάδας, η οποία περιγράφεται στο με αρ. πρωτ.
ΥΓ/584/12-02-1991 έγγραφο του τέως Τμήματος Υγιεινής Νομαρχίας Πρέβεζας.
- Η με αρ. πρωτ. ΔΑ/ΦΠ/279/24-03-2009 απόφαση του τέως Νομάρχη Πρέβεζας με θέμα
Πρακτικό 5ο / Θέμα 4ο
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την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την επέκταση υφιστάμενου τυροκομείου,
ημερήσιας δυναμικότητας 3,0 τόνων γάλακτος, με φορέα την εταιρεία "Αφοί Παππά Ο.Ε.".
- Η με αρ. πρωτ. 4880/10-05-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα την
τροποποίηση, ως προς την επωνυμία του φορέα διαχείρισης, της με αρ. πρωτ.
ΔΑ/Φ14.344/1593/πε/10-06-2009 απόφασης του τέως Νομάρχη Πρέβεζας για τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας αορίστου διάρκειας στην εξεταζόμενη μονάδα.
- Το από 22-11-2013 ιδιωτικό συμφωνητικό παραλαβής των αποβλήτων της παραγωγικής
διαδικασίας της μονάδας από την εταιρεία "Φάρμα Χήτας Α.Ε." (αρ. ΓΕΜΗ 016917249000).
Ανάγκες σε νερό ύδρευσης: Για τις απαιτούμενες πλύσεις του εξοπλισμού και την
ύδρευση του προσωπικού, έχει διαπιστωθεί μέση ημερήσια κατανάλωση νερού 5,5 κ.μ.
περίπου, ποσότητα η οποία λαμβάνεται από το συλλογικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου
Ζηρού.
Εκροές υγρών αποβλήτων: Για τη διαχείριση των λυμάτων του προσωπικού και των
πλύσεων του εξοπλισμού, που ημερησίως ανέρχονται στα 8,0 κ.μ. περίπου, χρησιμοποιείται
σύστημα λιποσυλλέκτη, τριθάλαμης σηπτικής δεξαμενής και απορροφητικών βόθρων.
Επίσης, ο ορός τυρογάλατος, που προκύπτει ως πλεόνασμα από την παραγωγική
διαδικασία, διατίθενται στην εταιρεία "Φάρμα Χήτας Α.Ε." βάση ιδιωτικού συμφωνητικού.
Εκροές στερεών αποβλήτων: Τα παραγόμενα απορρίμματα είναι αστικού χαρακτήρα και
διαθέτονται στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου για αποκομιδή και ανακύκλωση.
Εκροές αερίων αποβλήτων: Από τη λειτουργία της μονάδας δεν παράγονται ιδιαίτεροι
αέριοι ρύποι. Μικρές εκπομπές προκύπτουν από τον καπνό των ατμολεβητών κατά την
παραγωγική διαδικασία καθώς και από τα καυσαέρια των οχημάτων μεταφοράς πρώτων
υλών και παραγόμενων προϊόντων.
Εκπομπές θορύβου και δονήσεων: Σύμφωνα με τη μελέτη, κατά τη λειτουργία της
μονάδας,η στάθμη θορύβου στα όρια του γηπέδου είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων
και δεν υπερβαίνει τα 55 dB(a) ενώ αν κριθεί αναγκαίο θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα
ηχομόνωσης.
Από τις παραδοχές της υποβληθείσας μελέτης θεωρούμε ότι, δεν προκύπτουν αρνητικές
επιπτώσεις, υποβάθμιση ή ρύπανση του περιβάλλοντος από τη λειτουργία της
υφιστάμενης μονάδας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων, ημερήσιας δυναμικότητας
επεξεργασίας 3,0 τόνων γάλακτος, στη θέση "Μετόχι" της Κοινότητας Ρωμιάς, Δήμου
Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου, και με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία
"Σκάρφι Μ.Ε.Π.Ε.".
Κατόπιν αυτών, δεν φέρουμε αντίρρηση στα προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης
της μεταποιητικής δραστηριότητας και των παραγόμενων από αυτή αποβλήτων
και γνωμοδοτούμε θετικά για την έγκριση της υποβληθείσας μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια δημοσιοποίησης της σχετικής περιβαλλοντικής μελέτης,
μέχρι σήμερα δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην υπηρεσία μας παρατηρήσεις, ενστάσεις ή
διαμαρτυρίες».
δ) Την αριθ. πρωτ. 201706/06-05-2022 θετική με όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση της
Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής
Μακεδονίας.
ε) Την αριθ. Φ.901/559/427583 (Σ.3802) θετική χωρίς όρους γνωμοδότηση του Τμήματος 4
(Προστ. Περιβάλλοντος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
στ) Την αριθ. πρωτ. 66686/22-06-2022 θετική με όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση της
Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
ζ) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γοργόλη Βασίλειου, ο οποίος ανέφερε ότι η
Πρακτικό 5ο / Θέμα 4ο
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υπηρεσία πριν τη θετική της εισήγηση διενήργησε αυτοψία στην υφιστάμενη μονάδα
παραγωγής τυροκομικών προϊόντων. Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας
και όπως προκύπτει από τη Μ.Π.Ε. του έργου, το γήπεδο, περίπου 5,5 στρεμμάτων, όπου
βρίσκεται εγκατεστημένη η μονάδα, είναι εκτός περιοχών του δικτύου Natura 2000, ζωνών
Ramsar ή περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης, ενώ η ευρύτερη περιοχή έχει
γεωργοκτηνοτροφικό χαρακτήρα. Επίσης, παρότι το γήπεδο βρίσκεται εντός της ζώνης
περιβαλλοντικού ελέγχου του Εθνικού πάρκου υγροτόπων Αμβρακικού κόλπου, η σχετική
δραστηριότητα επιτρέπεται μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης. Οι
ανάγκες της μονάδας σε νερό καλύπτονται από το δίκτυο ύδρευσης και στη Μ.Π.Ε. έχει
προβλεφθεί κατάλληλο σύστημα για τη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων,
περιγράφεται η ύπαρξη λιποσυλλέκτη και γίνεται συλλογή του ορού τυρογάλακτος. Η μονάδα
κατατάσσεται ως χαμηλού βαθμού όχλησης καθώς η ημερήσια δυναμικότητα επεξεργαζόμενης
πρώτης ύλης είναι μικρότερη των 100 τόνων. Για τους λόγους αυτούς εισηγήθηκε Θετικά
συμφωνώντας με τη θετική εισήγηση της υπηρεσίας.
η) την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο
οποίος λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πρόκειται για μια μικρή μονάδα χαμηλής όχλησης και
δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα από τη λειτουργία της, ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ συμφωνώντας με τη
ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας,
θ) την τοποθέτηση του κ. Ριζόπουλου Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο
οποίος συμφώνησε με τη ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.
ι) την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος
συμφώνησε με τη ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.
κ) την τοποθέτηση της κας Ζέκα Πάσχου από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η
οποία συμφώνησε με τη ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.
λ) την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο»,
ο οποίος συμφώνησε με τη ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας και πρόσθεσε ότι θα πρέπει η άδεια
διάθεσης των λυμάτων της μονάδας να επικαιροποιηθεί γιατί εκδόθηκε το έτος 1996.Είναι
θετικό το ότι γίνεται η συλλογή του ορού τυρογάλακτος και η σωστή διάθεσή του.
και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του
φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:
Αποφασίζει ομόφωνα
(Απόφαση 5/62/27-06-2022)
Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου,
όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. 46655/04-05-2022 έγγραφο του Τμήματος
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
Β.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ
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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.
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1) Φάκελος της ΜΠΕ
2) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. –

√

Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας.
3) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.
4) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 5ο/27-6-2022
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

Πρακτικό 5ο / Θέμα 4ο

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Κορωναίος Θεόδωρος
2. Σίμου – Τάσιου Αναστασία
3. Κατέρης Ιωάννης
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
6. Σιαράβας Κωνσταντίνος (αναπληρωματικό μέλος)
7. Βαρέλης Δημήτριος
8. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
9. Φώτης Φώτιος
10. Σπέγγος Αριστείδης (Άρης)
11. Ριζόπουλος Σπυρίδων
12. Λιούρης Θεοχάρης
13. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
14. Ζώης Γαλατάς
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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

Ημερομηνία: 27- 06 -2022
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου):100035/1721

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Διαμάντη
Β. Μαντζίλα
Τηλ.:
2651087330
2651087319
E-Mail: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή
δραστηριότητας: 2204748723

Ημερομηνία: 06 – 05 - 2022
Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου): 47612

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-

Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Ηπείρου
5οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων –
Κοζάνης
ΤΚ 45445 Ιωάννινα
Υπόψη κας Αρβανιτάκη Ελένης
Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα
Περιβάλλοντος
Ενταύθα
Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,70 MW, επί του υδατορέματος Αμάραντος που διέρχεται από
τον οικισμό Αγίας Βαρβάρας της Δ.Ε. Κόνιτσας του Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων με φορέα
υλοποίησης την εταιρεία ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΙΚΕ.
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

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του
σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:
α) το με αριθ. πρωτ. 47612/06-05-2022 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 αριθ. πρωτ. 69387/1149/09-05-2022 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του
Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραΐμη – Μπότση
γ) την από 03-06-2022 θετική με όρους – προϋποθέσεις εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος
Πρακτικό 5ο /Θέμα 5Ο
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της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία
αναφέρονται τα εξής:
«Φορέας λειτουργίας της μονάδας του θέματος είναι η εταιρεία «ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ Ι.Κ.Ε.».
Το έργο αφορά την κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου (υδροληψία, κλειστός αγωγός
προσαγωγής νερού, μηχανοστάσιο), ισχύος 1,70 MW, που εκμεταλλεύεται το υδατικό
δυναμικό της κοίτης του ρέματος Αμάραντος, μετατρέποντας την κινητική ενέργεια του
νερού σε ηλεκτρική με τη χρήση ηλεκτρογεννήτριας. Το Έργο θα αξιοποιεί ενεργειακά τα
νερά του ρέματος Αμάραντος με την υδατόπτωση των 178m μεταξύ των υψομέτρων
+754m και +576m. Το εν λόγω μικρό υδροηλεκτρικό έργο, συνολικής εγκατεστημένης
ισχύος 1,70 MW, περιλαμβάνει μία υδροληψία σε υψόμετρο κοίτης +754m, αγωγό
προσαγωγής των υδάτων –μήκους περίπου 3.470m – και σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, σε υψόμετρο +576m. Στη συνέχεια, το νερό μετά τη διέλευσή του από τη
μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, μέσω διώρυγας φυγής, θα επιστρέφει στην κοίτη του
ρέματος Αμάραντος.
Το έργο θα συνδεθεί στο υφιστάμενο δίκτυο Μέσης Τάση του ΔΕΔΔΗΕ, μέσω νέας
γραμμής Μέσης Τάσης (ΜΤ), συνολικού μήκους 2km όπως θα οριστικοποιηθεί μετά τους
οριστικούς όρους σύνδεσης που θα εκδοθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ. Η πρόσβαση στον ΥΗΣ θα
γίνει μέσω νέας δασικής οδοποιίας Γ’ κατηγορίας μήκους περίπου 1.969,92 μέτρων. Η
πρόσβαση στην υδροληψία θα γίνει μέσω υφιστάμενου χωματοδρόμου. Η υδροληψία
πρόκειται για ένα μικρό υπερπηδητό φράγμα με κατάντη κεκλιμένες εσχάρες και
προστατευτικούς τοίχους για την προστασία των πρανών.
Τα βασικά έργα υποδομής που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία του
υπό μελέτη έργου είναι:
• κατασκευή μίας υδροληψίας
• οδός πρόσβασης στον ΥΗΣ μήκους 1.969,92 m
• τοποθέτηση αγωγού προσαγωγής, μήκους 3.470m
• Κατασκευή ενός κτιρίου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εμβαδού 210m2
• σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ, μήκους περίπου 2km.
Το υπό μελέτη έργο διαθέτει:
1. Βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΡΑΕ με την υπ' αριθ. 1678/2020,
2. Έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων Π.Η.,
σύμφωνα με το οποίο το ρέμα Αμαράντου περιλαμβάνεται στη ζώνη εξάπλωσης της
άγριας πέστροφας (Salmofarioides).
3. Θετική γνωμοδότηση ΓΕΕΘΑ,
4. Θετική γνωμοδότηση Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων με τον όρο να μην προκληθούν
οποιεσδήποτε φθορές στον παλαιό νερόμυλο ιδιοκτησίας της Εκκλησίας στον οικισμό
Αμαράντου, ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος ως μνημείο με την Απόφαση
ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4914/44727/6-9- 2000(ΦΕΚ 1183/Β/25-9-2000) και προστατεύεται από
τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
Το κτίριο του υδροηλεκτρικού σταθμού απέχει απόσταση περί τα 850m ανατολικά
από το όριο του οικισμού Αγίας Βαρβάρας και η υδροληψία 604m δυτικά από το όριο του
οικισμού Αμάραντου.
Το τεχνικό έργο της υδρομάστευσης θα κατασκευαστεί στη θέση των βασικών
αναβλύσεων των πηγών. Από εκεί τα ύδατα συγκεντρώνονται σε δεξαμενή
χωρητικότητας 225 m3, η οποία χωροθετείται πλησίον του τεχνικού και διευκολύνει στον
έλεγχο λειτουργικό (δικλίδες) και ποιοτικό (δειγματοληψίες) του νερού. Για την ασφαλή
διόδευση της περιβαλλοντικής παροχής (30l/s) και των υπερχειλιζόντων υδάτων κατά
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περιόδους μεγάλης ροής αλλά και για την ασφαλή τοποθέτηση και προστασία του
αγωγού, προτείνεται η διευθέτηση του υφιστάμενου καναλιού στη θέση των πηγών σε
μήκος 180μ περίπου με λιθοπληρωτά συρματοκιβώτια τύπου «Gabions».
Για την σύνδεση του κτιρίου του σταθμού του ΜΥΗΕ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ θα γίνουν τα εξής:
Ενίσχυση υπάρχοντος δικτύου Μέσης Τάσης με αντικατάσταση αγωγών 16 mm2ACSR με
αγωγούς 35 mm2ACSR, σε μήκος 14 km, περίπου. Έξω από τον οικισμό της Αγίας
Βαρβάρας θα διανοιχθεί νέος δρόμος μήκους περίπου 2 km μέχρι το κτίριο του ΥΗΣ. Στον
νέο δρόμο θα γίνει η κατασκευή του νέου τμήματος του εναερίου δικτύου Μέσης Τάσης,
μήκους 2 km περίπου με αγωγούς ACSR 3X35 τχ μέχρι το κτίριο του σταθμού. Στον
τερματικό στύλο του ΔΕΔΔΗΕ σε κλειστό πίνακα που θα ασφαλίζεται και ο οποίος θα
βρίσκεται πλησίον του κτιρίου του ΥΗΣ, θα εγκατασταθούν και τα όργανα μέτρησης της
παραγόμενης ενέργειας. Η μέτρηση θα πραγματοποιείται μέσω μετασχηματιστή τάσεως
και μετασχηματιστή εντάσεως κατά τα προβλεπόμενα από την Οδηγία Νο 129 του
ΔΕΔΔΗΕ.
Δίοδος τύπου σκάλας ψαριών προβλέπεται να κατασκευαστεί στο δεξιό αντέρεισμα
της υδροληψίας. Πρόκειται για επάλληλες μικρές δεξαμενές που επικοινωνούν με
ανοίγματα στο κάτω μέρος των διαχωριστικών τοιχίων. Μέσω της διόδου ιχθύων θα
γίνεται και η αποδέσμευση της απαιτούμενης οικολογικής παροχής για τη διατήρηση του
οικοσυστήματος, ώστε να εξασφαλίζετε τουλάχιστον η απαιτούμενη οικολογική παροχή
που θα πρέπει να διέρχεται στο ρέμα και ταυτόχρονα την ανάδρομη και κατάδρομη
κίνηση της ιχθυοπανίδας, η οποία σύμφωνα με το έγγραφο της Διεύθυνσης Αλιείας με αρ.
πρωτ. 164586/5465/20-10-2021 είναι το είδος πέστροφας Salmofarioides (Πέστροφα
Ιονική - Ενδημική άγρια πέστροφα).
Το σύνολο του έργου εντοπίζεται εκτός Περιοχών Natura 2000 και εκτός Φορέων
Διαχείρισης.
Ο προϋπολογισμός κόστους του έργου υπολογίστηκε στις 2.550.000 ευρώ.
Στην άμεση περιοχή του έργου και επί του ρέματος του ΜΥΗΕ Αμάραντος δεν
υπάρχουν εγκατεστημένα άλλα ΜΗΥΕ, ώστε να παρατηρείται συσσώρευση τέτοιου
είδους δραστηριοτήτων.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1. Για την έναρξη κατασκευής του Έργου να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες
Αρχαιολογικές Υπηρεσίες.
2. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης κατά την κατασκευή του έργου, θα πρέπει
να περιοριστεί στην απολύτως αναγκαία έκταση και οι επεμβάσεις στο τοπίο στις
απολύτως απαραίτητες. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στον περιορισμό της αποψίλωσης
της παρόχθιας βλάστησης. Η υλοτομία ή η εκρίζωση δασικών θάμνων και δέντρων και η
διάθεση των προϊόντων της θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής
νομοθεσίας και τις υποδείξεις της τοπικής δασικής υπηρεσίας.
3. Θα αποφεύγεται η εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών κατά την περίοδο των
υψηλών βροχοπτώσεων με σκοπό την αποφυγή του φαινόμενου της διάβρωσης του
εδάφους και της στερεομεταφοράς.
4. Οι ζώνες κατάληψης που θα πραγματοποιηθούν για τον αγωγό προσαγωγής νερού
του έργου, μετά το πέρας της κατασκευής του κάθε τμήματος επέμβασης του έργου θα
αποκαθίσταται.
5. Οι εργασίες του αγωγού προσαγωγής του νερού θα πρέπει να ολοκληρώνονται
τμηματικά, με σκοπό τον περιορισμό της όχλησης.
6. Οι εκσκαφικές εργασίες θα πρέπει να γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή
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του διασκορπισμού των υλικών στην γύρω περιοχή και ιδιαίτερα σε ρέματα που τυχόν θα
είχαν σαν αποτέλεσμα την μείωση της ενεργού διατομής αυτών. Ιδιαίτερα, κατά την
κατασκευή της υδροληψίας θα ληφθεί μέριμνα για την αποφυγή φαινομένων που
αυξάνουν την θολερότητα του νερού.
7. Οι εκσκαφές για το σύνολο του έργου θα περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες.
Ειδικότερα, να γίνει έγκαιρη οριοθέτηση της ζώνης κατάληψης, ώστε οι εκσκαφές
θεμελίων, τεχνικών έργων που θα πραγματοποιηθούν να περιορισθούν στις απολύτως
αναγκαίες και να αποφευχθούν οι άσκοπες διανοίξεις, εκχερσώσεις και αποψιλώσεις.
8. Κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του έργου να μην παρακωλύεται η
ομαλή επικοινωνία μεταξύ των κατοικημένων περιοχών. Να αποκατασταθούν αμέσως
τυχόν φθορές που θα προκληθούν στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο της περιοχής.
9. Σε κατοικημένες περιοχές η διέλευση των φορτηγών θα γίνεται εκτός των ωρών
κοινής ησυχίας και σε κάθε περίπτωση εφόσον μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι,
μπάζα κλπ.), οι καρότσες των φορτηγών θα είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα.
10. Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου αδρανή υλικά μπορούν να
εξασφαλιστούν είτε από τις εκσκαφές που θα γίνουν επιτόπου για τις ανάγκες του έργου,
είτε από υφιστάμενα νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής.
11. Δεν θα γίνει καμία εναπόθεση έστω και προσωρινή υλικών σε ζώνες χειμάρρων
πέραν της ζώνης κατάληψης του έργου.
12. Μετά την καθοδήγηση των αρμοδίων Υπηρεσιών και των τοπικών παραγόντων, για
τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής από την κατασκευή του έργου θα αναζητηθούν
θέσεις όπως: α) σε χώρους διάθεσης αδρανών αν υφίσταται στην ευρύτερη περιοχή, β)
για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής, γ) για την ικανοποίηση των
αναγκών σε δάνεια άλλων εγκεκριμένων έργων ή για την αποκατάσταση δανειοθαλάμων
αυτών και τα οποία έχουν εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και σύμφωνα με τους
όρους αυτούς, δ) για την αποκατάσταση ανεξέλεγκτων χώρων απόθεσης απορριμμάτων,
ε) σε άλλο νόμιμο χώρο διάθεσης, και στ) στο γήπεδο εγκατάστασης του κτιρίου του
υδροηλεκτρικού σταθμού.
13. Μετά το πέρας της κατασκευής του έργου, θα απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως
εργοταξιακές εγκαταστάσεις και ο χώρος να επανέλθει στην πρότερη κατάσταση.
14. Κατά την κατασκευή και την λειτουργία του έργου πρέπει θα λαμβάνονται όλα τα
μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του
κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές.
15. Για το προσωπικό του εργοταξίου και για τις διάφορες χρήσεις του (πλύση, WCκλπ)
να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες, έτσι ώστε να αποφευχθεί και η μικρή επιβάρυνση
από τα αστικά λύματα κατά τη φάση κατασκευής του Έργου.
16. Να υπάρχουν απορροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος), μέσω των οποίων θα
επιδιώκεται η προσρόφηση και κατά συνέπεια συγκράτηση των ενδεχομένως
διαρρεόντων καυσίμων και λιπαντικών, σε επαρκείς, ποσότητες. Μετά τη χρήση τους τα
απορροφητικά αυτά υλικά θα πρέπει να συλλέγονται προσεκτικά και να διατίθενται
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
17. Να γίνεται έλεγχος κατά τακτά χρονικά διαστήματα των αποθηκευμένων
απορροφητικών υλικών, μήπως έχουν από κάποιο αστάθμητο παράγοντα προσροφήσει
αυξημένα ποσά υγρασίας (π.χ. από διαρροή νερού), οπότε και θα έχουν μειωμένη έως και
μηδαμινή αποτελεσματικότητα σε περίπτωση χρήσης τους. Στην περίπτωση αυτή θα
πρέπει να αντικαθίστανται το ταχύτερο δυνατό.
18. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του Έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων
χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί του θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα
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στην παράγραφο (γ) της παρούσας. Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει
αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησης του
προσωρινά ηχοπετάσματα.
19. Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς αδρανών υλικών να φέρουν, ειδικό κάλυμμα
σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις.
20. Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη σήμανση των χώρων εργασίας και ο
αποκλεισμός τους με κατάλληλα μέσα.
21. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα,
λιπαντικά έλαια, κλπ. θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η
δε διάθεση τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στην περιοχή του
έργου, καθώς και η αποθήκευση απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους.
22. Τα προς χρήση αλλά και τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά έλαια θα φυλάσσονται σε
κλειστά δοχεία σε στεγασμένο χώρο. Για οποιαδήποτε διάταξη, η οποία δύναται να
παρουσιάσει διαρροή, θα προβλέπεται κατάλληλη στεγανή δεξαμενή που να
συγκεντρώνει τις τυχόν διαρρέουσες ποσότητες.
23. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει χρήση επικίνδυνων ουσιών (PCBsκλπ.).
24. Μετά την υδροηλεκτρική αξιοποίηση το σύνολο της ποσότητας νερού που
χρησιμοποιήθηκε για την ηλεκτροπαραγωγή να αποδίδεται πίσω στο ρέμα Αμάραντος
χωρίς αλλοίωση της ποιότητας του. Η απόδοση του νερού μετά το κτίριο του
υδροηλεκτρικού σταθμού να γίνεται ομαλά και η ταχύτητα ροής του να διατηρείται σε
επίπεδο που δεν επηρεάζει την κοίτη του ρέματος (αποφυγή διάβρωσης, έντονης
θολερότητας κλπ.).
25. Η κατασκευή της υδροληψίας θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζονται τα
γύρω πρανή από καταπτώσεις και άλλα γεωτεχνικά προβλήματα.
26. Η κατασκευή του κτιρίου του υδροηλεκτρικού σταθμού θα περιοριστεί στην
απαραίτητη για το σκοπό έκταση. Για τη θέση του σταθμού παραγωγής θα ληφθούν όλα
τα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε τυχόν γεωτεχνικά προβλήματα (κατολισθήσεις,
αστάθεια πρανών, κλπ)
27. Να αποφευχθεί ο φωτισμός της κοίτης του ρέματος στη θέση υδροληψίας, ενώ στη
θέση του σταθμού παραγωγής θα περιορισθεί στον απολύτως αναγκαίο.
28. Σχετικά με τον θόρυβο ο κύριος του έργου θα συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες
διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας, Θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ηχομόνωσης,
ώστε η στάθμη θορύβου που οφείλεται στην λειτουργία του σταθμού, να μην υπερβαίνει
τα 65 dB(A) μετρούμενη στο όριο του γηπέδου, όπου βρίσκεται ο σταθμός
ηλεκτροπαραγωγής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2, παράγραφος 5 του Π.Δ.
1180/81.
29. Να μην προκληθούν οποιεσδήποτε φθορές στον παλαιό νερόμυλο ιδιοκτησίας της
Εκκλησίας στον οικισμό Αμαράντου, ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος ως μνημείο με την
Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4914/44727/6-9- 2000(ΦΕΚ 1183/Β/25-9-2000 και
προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την
προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»
ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Μετά από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης επιβάλλεται η απρόσκοπτη πρόσβαση
στην περιοχή του Έργου για τη συνέχιση της πρότερης χρήση του. Ωστόσο, θα πρέπει να
εμποδίζεται η προσέγγιση από μη ειδικούς σε σημεία της εγκατάστασης που πιθανόν
εγκυμονούν κινδύνους.

1.
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Για τη διατήρηση της λειτουργίας του οικοσυστήματος θα εξασφαλίζεται σε κάθε
περίπτωση μεταξύ του συστήματος υδροληψίας και του ΥΗΣ, η οικολογική παροχή όπως
υπολογίστηκε στην υδρολογική μελέτη. Θα πρέπει επίσης να γίνεται αυστηρή τήρηση και
παρακολούθηση της οικολογικής παροχής του ΜΥΗΕ. Επειδή, είναι σύνηθες φαινόμενο,
τους καλοκαιρινούς μήνες η οικολογική παροχή να είναι μικρή, θα πρέπει - και σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα στην νομοθεσία, ότι η ελάχιστη διατηρητέα (περιβαλλοντική) παροχή
κατάντη της θέσης υδροληψίας ορίζεται ως η μεγαλύτερη εκ των ακόλουθων ποσοτήτων:
το τριάντα τοις εκατό (30%) της μέσης θερινής παροχής στη θέση, βάσει της μέσης
μηνιαίας παροχής των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου, ή το 50% της μέσης
παροχής Σεπτεμβρίου, ή τέλος, τα 30 I/s ως απολύτως ελάχιστη επιτρεπόμενη παροχή - η
εταιρεία να εξετάσει το ενδεχόμενο της μη λειτουργίας του ΜΥΗΕ κατά τους μήνες όπου η
οικολογική παροχή είναι μικρότερη από τα 30 lt/s.
3. Θα εξασφαλίζεται η ομαλή επαναφορά του συνόλου των εκτρεπόμενων ποσοτήτων
νερού, μετά την ενεργειακή αξιοποίηση.
4. Σε κάθε περίπτωση, η συλλογή και μεταφορά των μη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων να γίνεται από νομίμως αδειοδοτούμενες εταιρείες που διαθέτουν άδειες
συλλογής και μεταφοράς και είναι εγγεγραμμένες σύμφωνα με το άρθρο 13 § 3 της ΚΥΑ
50910/2727/03 και την Εγκύκλιο 110441/3231/2004 σε Μητρώο που τηρείται στην
αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος.
5. Η έκταση των έργων θα πρέπει να διαθέτει όλα τα μέσα αντιμετώπισης από κάθε
κίνδυνο πυρκαγιάς, κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, λαμβάνοντας όλα τα
απαιτούμενα προληπτικά και κατασταλτικά αντιπυρικά μέτρα τα οποία θα υποδειχθούν
εκ μέρους της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου
μετάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενες δασικές περιοχές.
6. Θα υπάρχει μέριμνα έτσι ώστε η περιοχή εγκατάστασης να καθαρίζεται από
κουφάρια ζώων για την αποφυγή προσέλκυσης ειδών ορνιθοπανίδας όπως π.χ. τα
αρπακτικά.
7. Μετά το πέρας του έργου θα απομακρυνθεί κάθε μηχάνημα και εργοταξιακή
εγκατάσταση και θα ακολουθήσει πλήρης αποκατάσταση των χώρων και αρμονική
ένταξη τους στο περιβάλλον.
8. Η σύνδεση του ΜΥΗΣ με την γραμμή ΥΤ της ΔΕΗ να γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις
της ΔΕΗ και να ακολουθήσει κατά το δυνατό υφιστάμενους δρόμους προσπέλασης και
εκτάσεις με αραιή βλάστηση.
9. Να ληφθούν υπόψη κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου οι
μελλοντικές ανάγκες ύδρευσης του Δήμου Κόνιτσας καθώς και της πόλης της
Κόνιτσας».
δ) Την αριθ. πρωτ. 66937/22-06-2022 θετική με όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση της
Διεύθυνσης Υδάτων.
2.

ε) Την αριθ. πρωτ. 208710/09-06-2022 θετική με όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.
στ)Την ΗΠ/744/02-06-2022 θετική χωρίς όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση της
Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Ηπείρου.
ζ) Την αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κόνιτσας αριθ. απόφασης 36/2022 με
ΑΔΑ: 6Φ3ΚΩΛ4-3Γ4.
η) Την παρουσίαση του θέματος από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Γοργόλη Βασίλειο ο οποίος
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αρχικά έκανε μια αναλυτική περιγραφή των κομβικών σημείων της Μ.Π.Ε. και στη συνέχεια
έδωσε το λόγο στον κ. Εξάρχου Νικόλαο, Δήμαρχο του Δήμου Κόνιτσας και στους κ.κ. Σιόντη και
Παπαφωτίκα, εκπροσώπους του επενδυτή του έργου. Ειδικότερα ο Πρόεδρος της Επιτροπής
ανέφερε ότι από την Μ.Π.Ε. προκύπτει ότι το Έργο θα αξιοποιεί ενεργειακά τα νερά του ρέματος
Αμάραντος με την υδατόπτωση των 178m. Το μικρό υδροηλεκτρικό έργο, συνολικής
εγκατεστημένης ισχύος 1,70 MW, περιλαμβάνει μία υδροληψία σε υψόμετρο κοίτης +754m,
αγωγό προσαγωγής των υδάτων μήκους περίπου 3,5Km και έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, σε υψόμετρο +576m. Στη συνέχεια, το νερό μετά τη διέλευσή του από τη μονάδα
ηλεκτροπαραγωγής, μέσω διώρυγας φυγής, θα επιστρέφει στην κοίτη του ρέματος Αμάραντος.
Επίσης, περιλαμβάνονται μικρά έργα οδοποιίας. Η μελέτη περιγράφει ότι θα εξασφαλίζεται η
απαιτούμενη οικολογική παροχή. Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις θετικές εισηγήσεις
των λοιπών Φορέων και της υπηρεσίας και συμφώνησε με τους περιβαλλοντικούς όρους που
προτείνονται. Επίσης ανέφερε την αρνητική γνωμοδότηση του Δήμου Κόνιτσας την οποία θα
ζήτησε εν συνεχεία να αναλύσει ο Δήμαρχος Κόνιτσας. Υπογράμμισε πως πλέον των όρων που
έθεσε η υπηρεσία για την φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου, θα πρέπει να τεθεί και
σαφής επιπλέον όρος πως η υδροληψία και το σύνολο των έργων του μικρού υδροηλεκτρικού δεν
θα επηρεάσουν σε καμία περίπτωση την υφιστάμενη και κάθε μελλοντική υδροδότηση, αλλά και
κάθε άλλη χρήση νερού του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής της Κόνιτσας, καθώς και της
περιοχής των Ιωαννίνων αν υφίσταται σχετική δυνατότητα μετά την κάλυψη των αναγκών του
Δήμου Κόνιτσας και εφόσον μελλοντικά επικαιροποιηθεί και τροποποιηθεί παλαιότερη μελέτη
που υπήρχε για το θέμα αυτό και δεν εγκρίθηκε. Εισηγήθηκε να γνωμοδοτήσει ΘΕΤΙΚΑ η
Επιτροπή με τους περιβαλλοντικούς όρους που προτείνονται στην θετική εισήγηση της
υπηρεσίας και να προστεθεί και ο παραπάνω επιπλέον όρος.
θ) Την τοποθέτηση του κ. Εξάρχου Νικόλαου, Δημάρχου Κόνιτσας, ο οποίος δήλωσε ότι η
προσωπική του γνώμη είναι υπέρ των ΑΠΕ καθώς λειτουργούν και στην Αγία Παρασκευή και στο
Δίστρατο χωρίς να παρουσιάζονται προβλήματα. Πως η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Κόνιτσας προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κόνιτσας ήταν θετική για το συγκεκριμένο θέμα και
ο ίδιος πρόσθεσε ως όρο ότι σε περίπτωση κατασκευής του μικρού υδροηλεκτρικού προηγούνται
οι ανάγκες ύδρευσης της κωμόπολης της Κόνιτσας και των Κοινοτήτων της. Το Δημοτικό
Συμβούλιο όμως δεν συμφώνησε με την άποψη του Δημάρχου και κατά πλειοψηφία γνωμοδότησε
αρνητικά, άρα ισχύει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο
γεγονός ότι θα πρέπει να διορθωθεί η Μ.Π.Ε. ως προς τα ανταποδοτικά οφέλη και πρέπει να
πηγαίνουν μισά – μισά στις δύο Κοινότητες και αυτό πρέπει άμεσα να λυθεί γιατί προέκυψε
αντιδικία μεταξύ των Κοινοτήτων.
Σε απάντηση των διευκρινήσεων που ζητήθηκαν από τους Περιφερειακούς Συμβούλους κ.κ.
Γαϊτανίδη Πρόδρομο, Σπέγγο Αριστείδη, Ριζόπουλο Σπυρίδωνα, Λιούρη Θεοχάρη, κα Ζέκα –
Πάσχου Κωνσταντίνα και τον κ. Γαλατά Ζώη σχετικά με την αρνητική γνωμοδότηση του
Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος ανέγνωσε το περιεχόμενο αυτής και δήλωσε ότι ισχύει η
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία έχει σταλεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έχει
αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Τόνισε ότι πρόθεσή του ήταν να λυθεί το πρόβλημα με τα
ανταποδοτικά τέλη που έχει φέρει σε αντιδικία τις δύο Κοινότητες και τόνισε ότι προέχει η
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ύδρευση της Κόνιτσας και των Κοινοτήτων.
ι) Την συμπληρωματική τοποθέτηση του Προέδρου κ. Γοργόλη, ο οποίος υποστήριξε την άποψη
του Δημάρχου ότι πρέπει να τεθεί επιπλέον όρος κατά τον οποίο ο επενδυτής του έργου θα πρέπει
να εφαρμόσει τις διατάξεις που αφορούν τα ανταποδοτικά τέλη και να ικανοποιήσει τα αιτήματα
των τοπικών κοινοτήτων Αμαράντου και Αγίας Βαρβάρας.
κ) Την τοποθέτηση εκπρόσωπου του επενδυτή του έργου δικηγόρου κ. Κωστή Παπαφωτίκα ο
οποίος δήλωσε ότι η εταιρεία συστάθηκε για την κατασκευή και λειτουργία του συγκεκριμένου
έργου, δεν έχει άλλα έργα και δείχνει ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος και την
μείωση των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα. Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας κατάγονται από τα
Γιάννενα, μίλησαν με την τοπική κοινωνία και είδαν την ανησυχία του κόσμου, έλαβαν υπόψη την
μελέτη για την υδροδότηση του Δήμου Κόνιτσας και του Δήμου Ιωαννιτών. Δεν θα προκύψει
κανένα πρόβλημα από τη λειτουργία του ΜΥΗΕ γιατί ανάντη και κατάντη θα υπάρχει το ίδιο
νερό. Βρίσκεται 200μ κατάντη του νερόμυλου. Ελέγχθηκε και η επίπτωση στις αρδευτικές χρήσεις
του νερού και προέκυψε ότι κανένα πρόβλημα δεν θα παρουσιαστεί. Η υδροδότηση δεν μπορεί να
επηρεαστεί από το ΜΥΗΕ, αλλά αντίθετα, η υδροδότηση μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του
ΜΥΗΕ. Πρόσθεσε ότι στη μελέτη, ο υπολογισμός των ανταποδοτικών τελών έγινε κατά αυτόν τον
τρόπο γιατί ο υδροστρόβιλος βρίσκεται σε θέση πολύ κοντινή στην Αγία Βαρβάρα και είναι ένα
θέμα το οποίο θα λυθεί από τον νομικό πλαίσιο.
λ) Την τοποθέτηση του μελετητή του έργου κ. Σιόντη (τοπογράφος μηχανικός) ο οποίος δήλωσε
ότι μπορεί η μελέτη να τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρει ότι τα ανταποδοτικά τέλη θα
μοιράζονται εξίσου στην Κοινότητα Αμαράντου και την Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας. Πρόσθεσε ότι
για την εταιρεία είναι το ίδιο, αφού η παρακράτηση ούτως ή άλλως γίνεται σύμφωνα με τον
Νόμο.
μ) την τοποθέτηση του κ. Σπέγγου Αριστείδη από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο
οποίος, είπε ότι ψηφίζει ΑΡΝΗΤΙΚΑ εξηγώντας ότι το θέμα είναι ευρύτερο. Διαφώνησε με την
στάση του Δημάρχου Κόνιτσας στην Επιτροπή της Περιφέρειας. Ανέφερε ότι ο Αώος με τους
παραποτάμους του είναι το τελευταίο ποτάμιο οικοσύστημα μέσα στο ευρύτερο οικοσύστημα της
Βόρειας Πίνδου, ανέγγιχτο από ανθρώπινες παρεμβάσεις. Οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση
θα το υποβαθμίσει. Πρέπει να διαφυλαχθεί για τις επόμενες γενιές. Πρόσθεσε ότι υπάρχει ανάγκη
για παραγωγή ενέργειας, δεν πρέπει, όμως, να εγκριθούν μεγάλα ή μικρά έργα σε αυτό το ποτάμι.
Τέλος, δήλωσε ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει ενεργειακές κοινότητες και να επικαρπώνονται το
100% του κέρδους και όχι μόνο τα ανταποδοτικά τέλη.
ν) την τοποθέτηση του κ. Ριζόπουλου Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο
οποίος δήλωσε ΠΑΡΩΝ και αναφορικά με τα ανταποδοτικά τέλη σημείωσε ότι θα έπρεπε να
συσταθεί μια εταιρεία στην οποία θα μετέχουν 10% και οι δύο ενδιαφερόμενες Κοινότητες. Έτσι,
και το έργο θα γίνει και θα υπάρχει όφελος για την τοπική κοινωνία. Δεν πρέπει να θεωρείται ένα
δημόσιο έργο καλό και το ιδιωτικό κακό.
ξ) την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος δήλωσε
ΠΑΡΩΝ αν και δεν είναι αρνητικός σε τέτοιου είδους επενδύσεις. Δήλωσε ότι δεν έχει
διαμορφωμένη άποψη γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο Κόνιτσας είναι αρνητικό. Ο ένας Πρόεδρος
είναι θετικός και ο άλλος αρνητικός. Η τοπική κοινωνία είναι αρνητική.
Πρακτικό 5ο /Θέμα 5Ο

Σελίδα 8 από 10

ΑΔΑ: 650Θ7Λ9-3ΕΡ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5Ο /27-06-2022 / ΘΕΜΑ 5Ο

ο) την τοποθέτηση της κας Ζέκα Πάσχου από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η
οποία ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ και συμφώνησε με όσα ανέφερε ο κ. Σπέγγος. Ο Αώος είναι ένα ποτάμι
που έχει μείνει ανέπαφο. Εφόσον η Κοινότητα δεν θέλει να πειραχθεί το ποτάμι δίπλα από το
οποίο ζει, τότε και η παράταξή της είναι μαζί με την κοινωνία. Αν οι κάτοικοι θέλουν να
παραμείνει ένα πράγμα όπως το βρήκαν από τους γονείς τους τότε είμαστε μαζί τους. Δεν υπάρχει
θέμα να συζητάμε για μεταφορά νερού από τον Αμάραντο στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων τη στιγμή
που στο λεκανοπέδιο λειτουργούν ήδη τρία εμφιαλωτήρια νερού. Σχολίασε αρνητικά την
τοποθέτηση του Δημάρχου Κόνιτσας που κατά την γνώμη της ήταν σε κατεύθυνση να μην
στηρίξει την αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου.
π) την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο
οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ και πρόσθεσε ότι δεν θα πρέπει να εστιάζουμε στα ανταποδοτικά τέλη
γιατί χάνουμε την ουσία. Η παρέμβαση θα είναι σημαντική και επειδή η δημόσια διοίκηση θα είναι
υποστελεχωμένη, δεν θα γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι. Θα πρέπει η Περιφέρεια και οι Δήμοι να
δουν το θέμα της αύξησης των ανταποδοτικών τελών.
και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του
φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(Απόφαση 5/63/27-06-2022)
Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου,
όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. 47612/06-05-2022 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με τους ακόλουθους όρους:
•

Να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που έθεσε η υπηρεσία.

•

Η υδροληψία και το σύνολο των έργων του μικρού υδροηλεκτρικού δεν θα επηρεάσουν σε
καμία περίπτωση την υφιστάμενη και κάθε μελλοντική υδροδότηση, αλλά και κάθε άλλη
χρήση νερού του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής της Κόνιτσας, καθώς και της περιοχής
των Ιωαννίνων αν υφίσταται σχετική δυνατότητα μετά την κάλυψη των αναγκών του
Δήμου Κόνιτσας και εφόσον μελλοντικά επικαιροποιηθεί και τροποποιηθεί παλαιότερη
μελέτη που υπήρχε για το θέμα αυτό και δεν εγκρίθηκε.

•

Ο επενδυτής του έργου θα πρέπει να εφαρμόσει τις διατάξεις που αφορούν τα
ανταποδοτικά τέλη και να ικανοποιήσει τα αιτήματα των τοπικών κοινοτήτων Αμαράντου
και Αγίας Βαρβάρας.
► ΠΑΡΩΝ Δήλωσε ο κ. Ριζόπουλος από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου»
► ΠΑΡΩΝ Δήλωσε ο κ. Λιούρης από την παράταξη «Ήπειρος Όλον»
► ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ οι κκ. Σπέγγος Αριστείδη και Θοδωρής Κορωναίος από την παράταξη «Κοινό των
Ηπειρωτών».
► ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα. Ζέκα Πάσχου από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση».
► ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Γαλατάς από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο».
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΤΗΣ

Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 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.
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1) Φάκελος της ΜΠΕ
2) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. –

√

Τμήμα Περιβάλλοντος
3) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της

Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.
4) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 5ο/27-6-2022
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

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

Κορωναίος Θεόδωρος
Σίμου – Τάσιου Αναστασία
Κατέρης Ιωάννης
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
Σιαράβας Κωνσταντίνος (αναπληρωματικό μέλος)
Βαρέλης Δημήτριος
Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
Φώτης Φώτιος
Σπέγγος Αριστείδης (Άρης)
Ριζόπουλος Σπυρίδων
Λιούρης Θεοχάρης
Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
Ζώης Γαλατάς
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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. Διαμάντη
Β. Μαντζίλα
Τηλ.:
2651087330
2651087319
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Ημερομηνία: 27-06-2022
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου):100040/1722
Ημερομηνία: 04-05-2022
Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου): 44402
Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή
δραστηριότητας: 2203742925
Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-

Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Ηπείρου
5οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων –
Κοζάνης
ΤΚ 45445 Ιωάννινα
Υπόψη κας Εξάρχου Έφης
Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα
Περιβάλλοντος
Ενταύθα
Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος
15,0 MW, στη θέση "ΠΕΣΤΑ" της Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου του Δήμου Δωδώνης Π.Ε. Ιωαννίνων
Περιφέρειας Ηπείρου της εταιρείας GEREM ENERGY M.I.K.E.
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

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του
σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:
α) το με αριθ. πρωτ. 44402/04-05-2022 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 αριθ. πρωτ. 69373/1146/09-05-2022 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του
Πρακτικό 5ο /Θέμα 6Ο
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Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραΐμη – Μπότση
γ) την από 30-05-2022 αρνητική εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι η εταιρεία GEPEMENERGYM.I.K.E.
Το εξεταζόμενο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 15,0
MW σε δύο (2) γήπεδα συνολικού εμβαδού 347.000 τ.μ. με την τοποθέτηση 45.454 φωτοβολταϊκών
(Φ/Β) πλαισίων (panels) πολυκρυσταλλικού πυριτίου, ονομαστικής ισχύος 330 Wp έκαστο, τύπου
YL 330P-35b, του οίκου Yingli Solar, την εγκατάσταση δεκαπέντε (15) κεντρικών αντιστροφέων
(inverters) τύπου Sunny Central SC 1000CPXT της Εταιρίας SMA Technologie AG, οκτώ (8)
προκατασκευασμένων οικίσκων ελέγχου, την κατασκευή δικτύου Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) και τη
διασύνδεση του έργου σε νέο Υποσταθμό (Υ/Σ) Ανύψωσης Τάσης (33/150 kV). Η διασύνδεση των
Φ/Β πλαισίων θα καταλήγει μέσω των αντιστροφέων σε έναν κεντρικό Οικίσκο ελέγχου –
Υποσταθμό ζεύξης, στον οποίο θα εγκατασταθεί ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, καθώς και ο
εξοπλισμός για τη λειτουργία και την παρακολούθηση του σταθμού. Η γραμμή διασύνδεσης Μέσης
Τάσης (Μ.Τ.) θα ξεκινάει από τον κεντρικό οικίσκο ελέγχου, θα ακολουθεί την όδευση του δρόμου
πρόσβασης μέχρι το σημείο που αυτός θα συναντά τον νέο Υ/Σ Ανύψωσης Τάσης. Η υφιστάμενη
οδοποιία πρόσβασης στις θέσεις των γηπέδων του έργου θεωρείται ικανοποιητική και δεν
απαιτείται η εκτέλεση νέων έργων οδοποιίας (βελτίωση ή διάνοιξη νέων οδών).
Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 15.000.000 Ευρώ.
Η δραστηριότητα του θέματος διαθέτει:
• Βεβαίωση παραγωγού ΡΑΕ υπ' αριθ. 4202/2021
• Επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με την υπ' αριθ. 89620/6.09.2021 βεβαίωση της Δ/νσης
Περ/ντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών.
• Βεβαίωση της Κτηματικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων ότι δεν διαχειρίζεται τις εν λόγω εκτάσεις.
• Βεβαίωση της Δ/νσης Πολιτικής γης της Π.Η ότι δεν διαχειρίζεται τις εν λόγω εκτάσεις.
• Απάντηση του Δασαρχείου Ιωαννίνων σύμφωνα με την οποία η έκταση εγκατάστασης
χαρακτηρίζεται ως ΧΧ (ανέκαθεν χορτολιβαδικές εκτάσεις).
• Θετική γνωμοδότηση ΓΕΕΘΑ.
• Θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Άρτας.
• Θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Βορείου Ελλάδος.
Η δραστηριότητα του θέματος απέχει :
• Πεστά 400 μέτρα
• Μυροδάφνη 2.100 μέτρα
Το έργο βρίσκεται εκτός περιοχής του Δικτύου προστατευμένων περιοχών NATURA 2000,
αλλά μέρος του βρίσκεται εντός Φορέα Διαχείρισης λίμνης Παμβώτιδας.
ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Μεγάλο μέρος του εν λόγω έργου βρίσκεται μέσα σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως ¨Φυσικοί
Βοσκότοποι" (πηγή : http://www.oikoskopio.gr/map/).
Σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ 443/67326/1.04/2022 έγγραφο της Δ/νσης Περ/ντος,
Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠ.Α.Α.Τ. "...άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι οι
βοσκότοποι ή οι βοσκήσιμες γαίες, σύμφωνα με το Ν.4351/2015, αποτελούν πολύτιμες εκτάσεις για
την κτηνοτροφία και το περιβάλλον. Συγκεκριμένα εξασφαλίζουν φυσική βοσκήσιμη ύλη στα
αγροτικά ζώα (ιδιαίτερα σημαντική για την περίοδο που διανύουμε) ενώ προσφέρουν πολυάριθμες
περιβαλλοντικές υπηρεσίες όπως είναι η βιοποικιλότητα και η συγκράτηση και προστασία των
εδαφών από τη διάβρωση. Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 7 του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης [αρ.6876/4871/03-07-08(ΦΕΚ 128Α)], επισημαίνεται (μεταξύ
άλλων) ως γενική αρχή και η προστασία των βοσκοτόπων λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο τους στην
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παραγωγική διαδικασία, τη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος αλλά και την οικονομική
ανάπτυξη. Στο πλαίσιο του παραπάνω στόχου προτεραιότητα αποκτά η στήριξη της εγχώριας
κτηνοτροφίας και η αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού των βοσκοτόπων, ώστε να
αποτελέσουν, μεταξύ άλλων, και μέσο για την ενίσχυση της οικονομίας και τη συγκράτηση του
πληθυσμού στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Κρίσιμο στοιχείο θεωρείται η οριοθέτηση των
βοσκοτόπων, η ορθολογική χρήση τους και η βελτίωση της παραγωγικής τους ικανότητας με
εγκεκριμένα διαχειριστικά σχέδια (για τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4351/2015 όπως
ισχύει, τίθεται προθεσμία εκπόνησης, υποβολής και έγκρισης έως 31.12.2023)".
Επίσης, σύμφωνα με το υπ΄αριθ. πρωτ. 29743/12.05.2022 έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. "...το
σύνολο των εκτάσεων που απεικονίζονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που μας αποστείλατε
αντιστοιχεί σε βοσκοτοπικά αγροτεμάχια αναφοράς στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων
(ΣΑΑ) του Οργανισμού μας με συντελεστή επιλεξιμότητας (pef) 100%. Οι εκτάσεις που
αντιστοιχούν στο Γήπεδο 1 συμπεριλήφθηκαν εξ’ ολοκλήρου στην κατανομή δικαιωμάτων χρήσης
της βοσκής για τα έτη 2019, 2020 και 2021 σύμφωνα με τα της 873/55993/20.5.2015 Υπουργικής
Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι εκτάσεις που αντιστοιχούν στο Γήπεδο 2
συμπεριλήφθηκαν εξ’ ολοκλήρου στην κατανομή δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής για τα έτη 2019
και 2020, ενώ για το 2021 συμπεριλήφθηκε μόνο το βορειοδυτικό άκρο του Γηπέδου".

Τέλος, σύμφωνα και με την από 31.05.2022 αυτοψία της Υπηρεσίας στη συγκεκριμένη έκταση,
παρατηρήσαμε την ύπαρξη αρκετών εγκαταστάσεων σταβλισμένων ζώων καθώς και δύο
ταμιευτήρες ύδρευσης».

δ) Την αρνητική γνωμοδότηση της ΠΕΧΩΠ Ιωαννίνων (Πρακτικό Νο 62/02-06-2022).
ε) Την αριθ. πρωτ. 198141/16-05-2022 θετική με όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.
στ) Την αριθ. πρωτ. 200266/11-05-2022 θετική με όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση της
Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής
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Μακεδονίας.
ζ) Το αριθ. πρωτ. 3903/27-06-2022 έγγραφο του Δημάρχου Δήμου Δωδώνης στο οποίο
αναφέρεται ότι: «Ενόψει της γνωμοδότησης επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος, σας κάνουμε γνωστό ότι επίκειται
συζήτηση κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωδώνης στις 29
Ιουνίου με αρνητική εισήγηση. Η απόφαση του ΔΣ θα σας αποσταλεί άμεσα».
η) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γοργόλη Βασίλειου, ο οποίος ανέφερε ότι η
υπηρεσία, πριν την ΑΡΝΗΤΙΚΗ της εισήγηση, διενήργησε αυτοψία στην θέση εγκατάστασης του
φωτοβολταϊκού σταθμού. Μεγάλο μέρος του εν λόγω έργου βρίσκεται μέσα σε περιοχή
χαρακτηρισμένη ως «Φυσικοί Βοσκότοποι». Πρόσθεσε ότι ο Δήμαρχος του Δήμου Δωδώνης κ.
Ντακαλέτσης τον ενημέρωσε ότι θα εισηγηθεί αρνητικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ αρνητική
είναι και η γνωμοδότηση της ΠΕΧΩΠ Ιωαννίνων. Για τους ανωτέρω λόγους εισηγήθηκε να
ψηφίσει ΑΡΝΗΤΙΚΑ η Επιτροπή, συμφωνώντας με την αρνητική εισήγηση της υπηρεσίας.
θ) την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο
οποίος συμφώνησε με τη ΑΡΝΗΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας και πρόσθεσε ότι για την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών οι εταιρείες επιλέγουν τους βοσκοτόπους γιατί μετά πρέπει να
πάνε σε γη υψηλής παραγωγικότητας και εκεί τα ανταποδοτικά τέλη ανεβαίνουν στο 1%. Οι
βοσκότοποι είναι η εύκολη λύση για τις εταιρείες, όμως, αν εγκρίνουμε φωτοβολταϊκά μέσα σε
βοσκότοπους τότε θα δημιουργηθεί πρόβλημα στους κτηνοτρόφους οι οποίοι δεν θα μπορούν να
παίρνουν επιδοτήσεις.
ι)την τοποθέτηση του κ. Ριζόπουλου Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο
οποίος συμφώνησε με την ΑΡΝΗΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας και τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις
των άλλων υπηρεσιών.
κ) την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος
συμφώνησε με την ΑΡΝΗΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας και τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις των
άλλων υπηρεσιών.
λ) την τοποθέτηση της κας Ζέκα Πάσχου από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η
οποία συμφώνησε με την ΑΡΝΗΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας και τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις
των άλλων υπηρεσιών.
μ) την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο»,
ο οποίος συμφώνησε με την ΑΡΝΗΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας και τις αρνητικές
γνωμοδοτήσεις των άλλων υπηρεσιών.
και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του
φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:
Αποφασίζει ομόφωνα
(Απόφαση 5/64/27-06-2022)
Γνωμοδοτεί αρνητικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. 44402/04-05-2022 έγγραφο του Τμήματος
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ
4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

√

Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ
ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1) Φάκελος της ΜΠΕ
√
2) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. –
Τμήμα Περιβάλλοντος.
3) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.
4) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 5ο/27-6-2022
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

Πρακτικό 5ο /Θέμα 6Ο

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

Κορωναίος Θεόδωρος
Σίμου – Τάσιου Αναστασία
Κατέρης Ιωάννης
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
Σιαράβας Κωνσταντίνος (αναπληρωματικό μέλος)
Βαρέλης Δημήτριος
Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
Φώτης Φώτιος
Σπέγγος Αριστείδης (Άρης)
Ριζόπουλος Σπυρίδων
Λιούρης Θεοχάρης
Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα

Ζώης Γαλατάς
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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

Ημερομηνία: 27-06-2022
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου):100042/1723

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Διαμάντη
Β. Μαντζίλα
Τηλ.:
2651087330
2651087319
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή
δραστηριότητας:2206782829

Ημερομηνία: 09-06-2022
Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου): 62561

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-

Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Ηπείρου
5οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων –
Κοζάνης
ΤΚ 45445 Ιωάννινα
Υπόψη κ. Τρομπούκη Λάμπρου
Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα
Περιβάλλοντος
Ενταύθα
Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ενεργειακή αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός αντλιοστασίου άρδευσης Παντάνασσας, της Δ.Ε.
Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων Π.Ε. Άρτας με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Αρταίων.
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

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του
σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:
α) το με αριθ. πρωτ. 62561/09-06-2022 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 αριθ. πρωτ. 91978/1574/14-06-2022 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του
Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραΐμη – Μπότση
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γ) την από 17-06-2022 θετική χωρίς όρους – προϋποθέσεις εισήγηση του Τμήματος
Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην
οποία αναφέρονται τα εξής:
«Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι ο Δήμος Αρταίων.
Ο Δήμος Αρταίων συνέταξε τη μελέτη με τίτλο ««ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ &
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»
προκειμένου για την ενεργειακή αναβάθμιση αντλιοστασίων του που λειτουργούν από
υδροληψίες από τον ποταμό Λούρο και από τον ποταμό Άραχθο.
Η άρδευση στην περιοχή γίνεται με άντληση από δύο (2) σημεία του ποταμού Λούρου για
τις ανάγκες αρδευτικού δικτύου εξυπηρετούμενης έκτασης περίπου 1.030στρ. στην Τ.Κ.
Παντάνασσας, Δ.Ε. Ξηροβουνίου, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας. Τα σημεία υδροληψίας ανήκουν
στο Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου (EL05), στη Λεκάνη Απορροής Ποταμού Λούρου (EL0546) και
συγκεκριμένα στο Ποτάμιο Υδατικό Σύστημα «Λούρος Π.2» (EL0546R00020078N).
Πρόκειται για υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο με λειτουργία άνω των σαράντα (40) ετών
στην Τ.Κ. Παντάνασσας για την άρδευση περίπου 1030στρ με άντληση από τον Ποταμό Λούρο.
Το δίκτυο χρησιμοποιεί δύο (2) υδροληψίες από τον Ποταμό Λούρο και διαιρείται σε δύο (2)
ξεχωριστά υποσυστήματα.
• Η μία υδροληψία είναι στο φράγμα Λούρου, όπου είναι το σημείο υδροληψίας του ΥΗΣ
Λούρου και υδροδοτεί έκταση περίπου 620στρ. Το νερό μεταφέρεται μέσω κλειστής υπόγειας
σήραγγας, επενδεδυμένης από οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικού μήκους 1.443m και εσωτερικής
διαμέτρου 2.7m. Συνεχίζει μέσω αγωγού προσαγωγής από οπλισμένο τσιμεντοσωλήνα
συνολικού μήκους 177m και εσωτερικής διαμέτρου 2.7/2.4m και αγωγό πτώσης αποτελούμενο
από χαλυβδοσωλήνες ελικοειδούς ραφής εξωτερικής διαμέτρου 2.400mm και συνολικού
μήκους 185m και παροχής 22.5m3/sec. Στην είσοδο του σταθμού ΥΗΣ Λούρου και
διακλαδίζεται προς το αρδευτικό δίκτυο μέσω αγωγού διαμέτρου χωρίς μεσολάβηση
αντλιοστασίου.
• Στο δεύτερο σημείο υδροληψίας γίνεται άντληση από τον Ποταμό Λούρο μέσω
αντλιοστασίου με αντλία ισχύος 75Hp. Το νερό μεταφέρεται με αγωγό μήκους περίπου 750μ σε
δεξαμενή χωρητικότητας 100m3 και με βαρύτητα διοχετεύεται στο δίκτυο που αρδεύει
περίπου 410στρ.
Με το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» αναβαθμίζεται το αντλιοστάσιο στο δεύτερο
σημείο υδροληψίας και ταυτόχρονα σύστημα με φρεάτια μετρήσεων και για τα δυο σημεία
υδροληψίας.
Το φυσικό αντικείμενο του συνόλου της προτεινόμενης πράξης για την οποία εκπονήθηκε
συνολική μελέτη για το Δήμου Αρταίων με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ &
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»
περιλαμβάνει:
• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 5 Τοπικών Σταθμών Άρδευσης (ΤΣΑ) για
την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη, ποιοτικά
χαρακτηριστικά) στις υποδομές άρδευσης και αποστράγγισης του αρδευτικού δικτύου του
Δήμου Αρταίων. Μέσω των σταθμών αυτών θα υπάρχει παρακολούθηση των απωλειών του
δικτύου και διαχείριση και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας των αντλιοστασίων. Το έργο
που αφορά την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» αφορά στους 3 από του 5 Τοπικούς Σταθμούς
Άρδευσης (ΤΣΑ).
• Προμήθεια και εγκατάσταση νέων αντλητικών συγκροτημάτων υψηλής ενεργειακής
απόδοσης, αντικατάσταση των Η/Μ πινάκων ισχύος με τεχνολογία τύπου inverter και
εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας. Αντικατάσταση υδραυλικού εξοπλισμού (βάνες,
μειωτές πίεσης, ζιμπώ, σωληνώσεις ανοξείδωτου τύπου).
• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ)
στο Δήμο Αρταίων. Στον ΚΣΕ θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες και εγκαταστάσεις
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εξοπλισμού και λογισμικών του συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και η ενσωμάτωση
των ΤΣΑ σε ενιαία βάση λήψη των σημάτων. Εγκατάσταση προγραμμάτων εξοικονόμησης
αρδευτικού ύδατος και προγραμματισμό άρδευσης ανάλογα με τις καλλιέργειες και
προγράμματα ενεργειακής διαχείρισης βέλτιστης λειτουργίας κινητήρων.
• Εργασίες επισκευής καναλιών στα αποστραγγιστικά αντλιοστάσια μήκους 20m
• Προμήθεια και εγκατάσταση 220 ηλεκτρονικών υδροστομίων άρδευσης στο αρδευτικό
δίκτυο κλειστού τύπου
• Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος, καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς
προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε
λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων
ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία.
• Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 3μηνης δοκιμαστικής
λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κλπ.
της προμήθειας και ο εφοδιασμός της με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία,
εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για την σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη
λειτουργία του συστήματος.
• Λεπτομερή Σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος
• Προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του υδραυλικού και Η/Μ εξοπλισμού
• Εγκατάσταση των λογισμικών διαχείρισης ενέργειας στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου
• Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου (επιτόπια τεστ)
• Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του Συστήματος
• Λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος κατά την δοκιμαστική λειτουργία
• Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση)
Η υπόψη μονάδα διαθέτει:
• Θετική γνωμοδότηση Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας και Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων.
• Θετική γνωμοδότηση Δ/νσης Δασών Άρτας.
• Θετική γνωμοδότηση Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου
• Το υπ' αριθ. πρωτ. 698/6.05.2022 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας & Χωροταξίας του
Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με το οποίο δεν έχουν οριστεί χρήσεις γης στις περιοχές
εγκατάστασης του έργου.
• Έγκριση Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας και Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων.
• Ιδιωτικό συμφωνητικό παραλαβής στρωμνής της εταιρείας ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.
• Υδρογεωλογική μελέτη
• Επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 1615/7.12.2021 απάντηση της
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αρταίων.
Αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό του αντλιοστασίου Παντάνασσας, αναμένεται
εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό 42% μέσω της αντικατάστασης των αντλητικών
συγκροτημάτων, της αντικατάστασης των ρυθμιστών στροφών, των ομαλών εκκινητών και
των παρελκόμενων τους αλλά και μέσω της εγκατάστασης ευφυών λογισμικών στο κέντρο
ελέγχου με σκοπό την παρακολούθηση και τη διαχείριση της ενέργειας για την αποφυγή της
24ωρης λειτουργίας των αντλιοστασίων.
Επιπλέον, με την προτεινόμενη πράξη αναμένεται μείωση των απωλειών - εξοικονόμηση
ύδατος σε ποσοστό 46%. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, παρατηρούνται – καταγράφονται
σήμερα συνολικές απώλειες μεταφοράς νερού και εφαρμογής της τάξεως των 244.000,00
m3/αρδευτική περίοδο, δεδομένου ότι η συνολική καταμετρηθείσα παροχή ανέρχεται σε
425.000,00 m3/αρδευτική περίοδο, ενώ η συνολική απαιτούμενη παροχή υπολογίζεται σε
181.227,25m3/αρδευτική περίοδο, σύμφωνα με τις ανάγκες των υφιστάμενων καλλιεργειών.
Με την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
• Την αντικατάσταση των υφιστάμενων υδροστομίων με νέα ηλεκτρονικά
• Τον προγραμματισμό της άρδευσης με βάση τις συνθήκες της κάθε περιοχής και τις ανάγκες
σε νερό των καλλιεργειών
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• Τη βελτιστοποίηση του βαθμού απόδοσης του αντλιοστασίου με σύγχρονο εξοπλισμό

τηλεμετρίας (αντλίες, inverter κλπ) για την αποφυγή απότομων μεταβολών της ταχύτητας,
υπερπιέσεων/υποπιέσεων στο δίκτυο άρα και αποφυγή υδραυλικού πλήγματος και
θραύσεως των τροφοδοτικών αγωγών οι απώλειες του δικτύου άρδευσης θα μειωθούν σε
περίπου 48.700,00 m3/αρδευτική περίοδο (ποσοστό μείωσης 80% επί των σημερινών
απωλειών), δηλαδή αναμένεται να ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 21%, το οποίο είναι
αποδεκτό για δίκτυα άρδευσης. Βάσει των ανωτέρω, θα μειωθεί το εισερχόμενο νερό στο
δίκτυο άρδευσης από 425.000,00 m3/αρδευτική περίοδο σε 230.000,00 m3/αρδευτική
περίοδο (μείωση 46%), με άμεση συνέπεια τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του
αντλιοστασίου Παντάνασσας με ένα ορθολογικότερο σύστημα με το οποίο:
• Θα μειωθεί η συνολική παροχή του αντλιοστασίου
• Θα μειωθούν οι ώρες λειτουργίας των αντλιών
• Θα εξοικονομηθούν μεγάλα ποσά ενέργειας με την αντιστοίχιση της αντλητικής ικανότητας
με τις εκάστοτε ανάγκες
• Θα μειωθούν τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης των σταθμών
Συνολικά, με την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, ο Δήμος θα αποκτήσει ένα
ολοκληρωμένο σύστημα που θα του επιτρέψει:
• Να βελτιστοποιήσει τη λειτουργία των αντλιοστασίων προκειμένου να εξοικονομηθούν όσο
το δυνατόν μεγαλύτερα ποσά ενέργειας αλλά επίσης να μειωθούν και τα έξοδα λειτουργίας
των σταθμών
• να έχει συνεχή εποπτεία και εικόνα του υδατικού ισοζυγίου, να επεμβαίνει άμεσα και να
λαμβάνει στατιστικά στοιχεία και υδρολογικά δεδομένα για το σύνολο των αγροτεμαχίων,
• να προβλέπει ενδεχόμενες αστοχίες (πχ θραύσεις αγωγών) του συστήματος άρδευσης
• να προλαμβάνει έκτακτα περιστατικά και να διασφαλίζει την ασφάλεια των
εγκαταστάσεων για το σύνολο των αγροτών
• να διαχειρίζεται με ορθολογικό τρόπο τους υδατικούς πόρους, μειώνοντας το κατά
περίπτωση χρησιμοποιούμενο νερό και περιορίζοντας τις απώλειες μετά και από την
εγκατάσταση των ηλεκτρονικών υδροστομίων και
• να εξασφαλίσει την πλήρη καταμέτρηση καταναλώσεων και σωστή χρέωση κάθε αγρότη.
Το σύνολο του έργου βρίσκεται εκτός περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 αλλά εντός
της Ζώνης Περιβαλλοντικού Ελέγχου(Ζώνη Γ') του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού,
όπου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση της ανωτέρω δραστηριότητας.
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.
Επισημαίνεται όμως, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτή, αποτελεί η
αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που θα εγκριθούν – επιβληθούν με την απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
έγκρισης αυτών.
Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα – στα πλαίσια της διαδικασίας δημοσιοποίησης της υπόψη
Μ.Π.Ε. – δεν έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και
διαμαρτυρίες».

δ) Την αριθ. πρωτ. 5287/98939/23-06-2022 θετική χωρίς όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας.
ε) Την αριθ. πρωτ. 66913/22-06-2022 θετική με όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση της
Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
στ) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος αναφέρθηκε
στα βασικά σημεία του έργου. Ανέφερε ότι πρόκειται για υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο με
λειτουργία άνω των σαράντα (40) ετών στην Τ.Κ. Παντάνασσας για την άρδευση περίπου 1030
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στρ με άντληση από τον Ποταμό Λούρο. Το δίκτυο χρησιμοποιεί δύο (2) υδροληψίες: η μία
υδροληψία αρδεύει έκταση περίπου 620στρ. και το νερό μεταφέρεται μέσω κλειστής υπόγειας
σήραγγας και στη συνέχεια διακλαδίζεται προς το αρδευτικό δίκτυο χωρίς μεσολάβηση
αντλιοστασίου και, η δεύτερη υδροληψία αρδεύει έκταση περίπου 410στρ., το νερό μέσω
αντλιοστασίου, μεταφέρεται με αγωγό σε δεξαμενή και με βαρύτητα διοχετεύεται στο αρδευτικό
δίκτυο. Το σύνολο του έργου βρίσκεται εκτός περιοχών του Δικτύου NATURA 2000, αλλά εντός
της Ζώνης Περιβαλλοντικού Ελέγχου (Ζώνη Γ') του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού,
όπου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση της ανωτέρω δραστηριότητας. Για τους ανωτέρω λόγους,
πρότεινε την ΘΕΤΙΚΗ ψήφιση του θέματος συμφωνώντας με τη ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της
υπηρεσίας.
ζ) την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο
οποίος συμφώνησε με τη ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας και πρόσθεσε ότι όλα τα έργα του
πρωτογενή τομέα θα πρέπει να στηριχθούν.
η) την τοποθέτηση του κ. Ριζόπουλου Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο
οποίος συμφώνησε με τη ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.
θ) την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος
συμφώνησε με τη ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.
ι) την τοποθέτηση της κας Ζέκα Πάσχου από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η
οποία συμφώνησε με τη ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.
κ) την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο»,
ο οποίος συμφώνησε με τη ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.
και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του
φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:
Αποφασίζει ομόφωνα
(Απόφαση 5/65/27-06-2022)
Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου,
όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. 62561/09-06-2022 έγγραφο του Τμήματος
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
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
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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.
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1) Φάκελος της ΜΠΕ
2) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. –

Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας.
3) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.
4) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 5ο/27-6-2022
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Κορωναίος Θεόδωρος
Σίμου – Τάσιου Αναστασία
Κατέρης Ιωάννης
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
Σιαράβας Κωνσταντίνος (αναπληρωματικό μέλος)
Βαρέλης Δημήτριος
Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
Φώτης Φώτιος
Σπέγγος Αριστείδης (Άρης)
Ριζόπουλος Σπυρίδων
Λιούρης Θεοχάρης
Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
Ζώης Γαλατάς
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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. Διαμάντη
Β. Μαντζίλα
Τηλ.: 2651087330
2651087319
E-Mail: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Ημερομηνία: 27-06-2022
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου):100048
Ημερομηνία: 05-05-2022
Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου): Οικ. ΥΠΕΝ/

ΔΙΠΑ/44871/3150
Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή
δραστηριότητας:
Προς: Υπουργείο Περ/ντος και Ενέργειας
Γενική Γραμματεία Φυσικού
Περιβάλλοντος & Υδάτων
Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής
Πολιτικής
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Τμήμα Δ’
Λ. Αλεξάνδρας 11 – 11473 ΑΘΗΝΑ
Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος
Ενταύθα
Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) τoυ Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου
(ΕΠΣ) για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του Νέου Γενικού Καταστήματος Κράτησης
Ηπείρου.
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 Περιφέρειας Ηπείρου - Τμήμα Περιβάλλοντος
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ
Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του
παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:
α) το με αριθ. πρωτ. Οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/44871/3150/05-05-2022 έγγραφο του Τμηʆ ματος Δ΄ της Διεύθυνση
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το οποίο διαβιβάστηκε η
Σ.Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος,
β) την αριθ. πρωτ. 76379/1276/19-05-2022 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού
Πρακτικό 5ο /Θέμα 8Ο
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Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραΐμη – Μπότση
γ) την από 06-06-2022 θετική χωρίς όρους – προϋποθέσεις εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Αρχή Σχεδιασμού τoυ Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για τη χωρική οργάνωση και
ανάπτυξη του Νέου Γενικού Καταστήματος Κράτησης Ηπείρου είναι η Δ/νση Πολεοδομικού
Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ.
Το υπό έγκριση Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) αφορά στη χωρική οργάνωση και
ανάπτυξη τμήματος έκτασης 100,193 στρ., του Κληροτεμαχίου υπ. αριθμ. 44, εντός της
Δημοτικής Ενότητας Μπιζανίου, του Δήμου Ιωαννιτών, δυτικά της πόλης των Ιωαννίνων, σε
εκτός ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχή. Το συνολικό Κληροτεμάχιο υπ.
αριθμ. 44, έκτασης Ε=2.266,125 τ.μ. ανήκει στο Δήμο Ιωαννιτών και παραχωρείται στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με αντισταθμιστικό όφελος την παραχώρηση του
Καταστήματος Κράτησης Ιωαννίνων, όταν αυτό παύσει να λειτουργεί, στο Δήμο Ιωαννιτών για
κοινωφελείς χρήσεις. H περιοχή επέμβασης του ΕΠΣ έχει έκταση Ε=100,193 στρ.
H περιοχή μελέτης της ΣΜΠΕ ταυτίζεται με τη Ζώνη Άμεσης Επιρροής του προτεινόμενου
ΕΠΣ, εμπίπτει εντός του Δήμου Ιωαννιτών και εκτείνεται στην πεδινή περιοχή δυτικά της πόλης
των Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα εκτείνεται ανατολικά έως τη λίμνη των Ιωαννίνων (περίπου σε
απόσταση 8km από την περιοχή επέμβασης), νότια έως την Εγνατία οδό (πρωτεύον Εθνικό
Οδικό Δίκτυο υπ. αριθμ. 6), περίπου σε απόσταση 8km από την περιοχή επέμβασης, δυτικά έως
τα δυτικά όρια της Δ.Ε. Μπιζανίου και έως την Επαρχιακή Οδό Ζωοδόχου – Λύγγου (υπ. αριθμ. 13
πρωτεύον Επαρχιακό Δίκτυο) και και βόρεια έως την Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας
(υπ. αριθμ. 6 δευτερεύον Εθνικό Δίκτυο) και την Εθνική Οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων (υπ. αριθμ. 20
δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο). Στην περιοχή μελέτης της ΣΜΠΕ εξετάζονται οι χρήσεις,
εκτιμάται και αξιολογείται η αλληλεπίδρασή τους με το προτεινομένο ΕΠΣ και κυρίως
αξιολογούνται οι τυχόν δυσμενείς συνέπειες του ΕΠΣ. Λόγω της έκκεντρης θέσης του ΕΠΣ σε
σχέση με τα διοικητικά όρια της Δ.Ε. Μπιζανίου και του Δήμου Ιωαννιτών, ως ευρύτερη περιοχή
μελέτης ορίστηκε η Δ.Ε. Μπιζανίου και το όριο της Δ.Ε. χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη των
δημογραφικών χαρακτηριστικών, των οικονομικών δραστηριοτήτων, της απασχόλησης κ.λ.π.
Η έκταση χωροθετείται στην κορυφή μορφολογικής έξαρσης διεύθυνσης Α – Δ. Το ακίνητο
που αφορά στην περιοχή επέμβασης είναι σχεδόν ορθογωνικoύ σχήματος, με συνολικό εμβαδόν
100,193 στρέμματα, έχει μέσο μήκος περίπου 386μ. και μέσο πλάτος 258μ. Το ανάγλυφο της
έκτασης είναι σχετικά ήπιο, με μέγιστη υψομετρική διαφορά από το κέντρο μέχρι τα όρια της
έκτασης 35μ. και υψόμετρα από 812μ. (κέντρο) έως 777 (ΝΔ όριο). Το σύνολο της έκτασης είναι
βραχώδες, με ασβεστολιθικές χαμηλές εξάρσεις. Στο χώρο του οικοπέδου δεν παρατηρήθηκαν
τεχνητές επιχωματώσεις και τροποποιήσεις του φυσικού αναγλύφου. Η φυσική στράγγιση του
οικοπέδου γίνεται για το βόρειο τμήμα του οικοπέδου προς τα βόρεια, σε ρέμα της περιοχής,
εκτός της περιοχής επέμβασης, ενώ η στράγγιση του υπολοίπου οικοπέδου γίνεται προς τα
νότια, σε παρακείμενο ρέμα.
Ιστορικό
Το ακίνητο, το οποίο αποτελεί την περιοχή επέμβασης του προτεινόμενου ΕΠΣ, εμβαδού
100,193 στρεμμάτων, αποτελεί τμήμα ευρύτερου ακινήτου συνολικού εμβαδού 2.266,125
στρεμμάτων. Το ευρύτερο ως άνω ακίνητο αποτελεί το κληροτεμάχιο44 της οριστικής διανομής
έτους 1959 του Υπουργείου Γεωργίας (αγρόκτημα «Κόντσικα»), η οποία κυρώθηκε με την υπ’
αριθ. 145/21-11-62 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 203Α’).
1. Κατά το έτος 1963, με την υπ’ αριθ. 13895/1-3-1963 Απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 132 Β’) [Δ-7],
το εν λόγω κληροτεμάχιο μεταβιβάστηκε κατά πλήρη κυριότητα και νομή στην τότε Κοινότητα
Κόντσικας (σήμερα Τοπικό Διαμέρισμα Δήμου Ιωαννιτών). Σύμφωνα με τον Πίνακα 8 της
Απόφασης, το κληροτεμάχιο έχει προσλάβει τον χαρακτηρισμό «χερσολίβαδο».
2. Με την υπ’ αριθ. 803/23-12-2013 Απόφασή του (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΩΕΩ-ΕΔΨ), [Δ-8], το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών αποφάσισε ομόφωνα:
α. Την προώθηση της δημιουργίας νέου σωφρονιστικού καταστήματος στα διοικητικά όρια του
Δήμου Ιωαννιτών.
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β. Την παραχώρηση στο (αρμόδιο τότε) Υπουργείο Δικαιοσύνης όσης έκτασης απαιτείτο για τη
δημιουργία νέου σωφρονιστικού καταστήματος στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Κόντσικας.
γ. Να εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο να συνεργαστεί με την Τοπική Κοινότητα Κόντσικας και
να συγκροτήσει διαπαραταξιακή επιτροπή ώστε να προκύψει η καλύτερη δυνατή πρόταση για
τη δημιουργία νέου σωφρονιστικού καταστήματος στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Κόντσικας.
3. Με την υπ. αριθμ. 17/2021 Απόφασή του(ΑΔΑ : 6Ξ5ΜΩΕΩ-2ΓΔ), [Δ-9], το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Ιωαννιτών ενέκρινε την δωρεάν παραχώρηση προς το Ελληνικό Δημόσιο και
ειδικότερα στο Υπουργείο Προστασίας του πολίτη κατά κυριότητα του Δημοτικού Γηπέδου
0,1,2,...,13,0 (οι συντεταγμένες αναγράφονται στο απόσπασμα του Ελληνικού Κτηματολογίου
που συνοδεύει την Απόφαση) εμβαδού 100,193 στρ., που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της
πρώην Κοινότητας Κόντσικας του Δήμου Ιωαννιτών.
4. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 9858/09-02-21 έγγραφο [Δ-10], ο Δήμος Ιωαννιτών απευθυνόμενος
στην ΓΓΑΠ:
α. Γνωρίζει ότι με την υπ’ αριθ. 17/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ιωαννιτών (ΑΔΑ: 6Ξ5ΜΩΕΩ-2ΓΔ), η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 14419/8.2.2021
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας, εγκρίνει τη
δωρεάν παραχώρηση προς το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη, κατά κυριότητα, του δημοτικού γηπέδου, εμβαδού 100,144 στρ., που βρίσκεται στα
διοικητικά όρια της Κοινότητας Κόντσικας του Δήμου Ιωαννιτών.
β. Παρακαλεί το ΥΠτΠ, ως κύριο της έκτασης, να μεριμνήσει για τη μεταγραφή της παραπάνω
απόφασης στο οικείο Υποθηκοφυλακείο Ιωαννίνων, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 184
του Ν.3463/06 που αφορά στις Δωρεές ακινήτων: «1. Δωρεές δημοτικών και κοινοτικών
ακινήτων επιτρέπονται, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του αριθμού των μελών
του, για την εκπλήρωση σπουδαίου κοινωφελούς σκοπού, που συνδέεται με την προαγωγή των
τοπικών συμφερόντων και την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής. Η ως άνω απόφαση
λαμβάνεται ύστερα από γνώμη του τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου. Ο τελευταίος συμμετέχει
στη συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και έχει δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη
της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.2. Αν η χρήση των ακινήτων, που έχουν
δωρηθεί, μεταβληθεί ή ο σκοπός της δωρεάς δεν εκπληρωθεί μέσα στην προθεσμία που έχει
οριστεί, η σύμβαση της δωρεάς λύεται, και η κυριότητα των ακινήτων επανέρχεται αυτοδικαίως
στο Δήμο ή στην Κοινότητα. Η σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου
καταχωρίζεται στα βιβλία μεταγραφών».
γ. Υπενθυμίζει, όπως ρητά αναφέρεται και στο σώμα της ανωτέρω απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου ως ένα εκ των αιτιολογικών ερεισμάτων αυτής, το αίτημα του Δήμου για δωρεάν
παραχώρηση εκ μέρους του ΥΠτΠ στο Δήμο Ιωαννιτών της κυριότητας του ακινήτου που
στεγάζεται σήμερα το Κέντρο Κράτησης Ιωαννίνων στο Σταυράκι Ιωαννίνων, προκειμένου αυτό
(το παλαιό Κατάστημα Κράτησης) να αξιοποιηθεί για σκοπό κατάλληλο για την εξυπηρέτηση
των κατοίκων της περιοχής, όταν ξεκινήσει η λειτουργία του νέου Καταστήματος Κράτησης.
Σκοπός εκπόνησης ΕΠΣ
Το υπό έγκριση Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) αφορά στη χωρική οργάνωση και
ανάπτυξη παραχωρούμενου ακινήτου, με σκοπό τη δημιουργία σε αυτό, από το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, νέου Γενικού Καταστήματος Κράτησης της Περιφέρειας Ηπείρου
(ΓΚΚΗ), προκειμένου να καταργηθεί το υφιστάμενο, παλαιό Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων.
Σκοπός της μελέτης είναι:
•
Η δημιουργία του νέου Γ.Κ.Κ.Η. 600 θέσεων, με βάση τους Ευρωπαϊκούς Κανόνες και τη
διεθνή Σωφρονιστική Νομοθεσία, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, έναντι των 280
θέσεων που είχαν προδιαγραφεί ως ανάγκη στο Ειδικό Σχέδιο Καταστημάτων Κράτησης του
έτους 2001.
•
Η απομάκρυνση του Καταστήματος Κράτησης Ιωαννίνων από την εντός σχεδίου
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περιοχή της πόλης, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας
ζωής των κατοίκων.
Εκτίμηση και Αξιολόγηση των επιπτώσεων στο Περιβάλλον
Oι περιβαλλοντικοί τομείς που προτείνονται βασίστηκαν στην οδηγία 2001/42/ΕΚ περί
«της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων».
Αρχικά γίνεται καθορισμός των περιβαλλοντικών τομέων που είναι σχετικοί και μπορεί να
επηρεαστούν από το υπό μελέτη σχέδιο και καθορίζονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι που
θεωρήθηκαν σημαντικοί. Στη συνέχεια γίνεται εκτίμηση των θετικών/αρνητικών επιπτώσεων
των συγκεκριμένων προτάσεων σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς στόχους. Για την μεταβολή
κάθε περιβαλλοντικής παραμέτρου προσδιορίζονται τρεις ιδιότητες(αρνητικές – ουδέτερες –
θετικές), ο χαρακτήρας (Ισχυρές, μέτριες, ασθενείς, η ένταση και η διάρκεια(Βραχυπρόθεσμη,
μακροπρόθεσμη) που συναποτελούν την ταυτότητα της επίπτωσης και τελικά δημιουργείται
μήτρα για τη συνολική αξιολόγηση των προτάσεων του ΕΠΣ. Ακολουθεί η εκτίμηση των πλέον
σημαντικών επιπτώσεων του προγράμματος αφού εκτιμηθούν οι επιπτώσεις του σχεδίου στο
σύνολό τους και συσχετιστούν με την υφιστάμενη κατάσταση.
Η χωροθέτηση και ανάπτυξη του νέου Γενικού Καταστήματος Κράτησης Ηπείρου θα
σηματοδοτήσει για το ορατό μέλλον αφενός μία βελτίωση των συνθηκών κράτησης, με βάση τα
σύγχρονα πρότυπα, και αφετέρου μία αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος της πόλης των
Ιωαννίνων (περιοχή Σταυρακίου), μετά την απομάκρυνση του Κ.Κ.Ι. και την παραχώρηση της
εγκατάστασης στο Δήμο Ιωαννιτών για την κάλυψη κοινοχρήστων και κοινωφελών αναγκών
του Δήμου. Ως μεταβολές στρατηγικού επιπέδου σε κάθε μια από τις παραμέτρους που
εξετάζονται θεωρούνται οι διαφοροποιήσεις που αναμένονται στο επίπεδο αναφοράς της
συγκεκριμένης παραμέτρου:
• στην περιοχή μελέτης της ΣΜΠΕ, δηλαδή νότια μέχρι την Εγνατία Οδό, ανατολικά μέχρι την
πόλη των Ιωαννίνων δυτικά μέχρι τα διοικητικά όρια της Δ.Ε. Μπιζανίου και του Δήμου
Ιωαννιτών, καθώς και της Επαρχιακής Οδού Ζωοδόχου – Λύγκου και βόρεια μέχρι τις Εθνικές
Οδούς Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας και Κοζάνης – Ιωαννίνων.
• στην περιοχή επέμβασης, που είναι το παραχωρούμενο επίπεδο
• στην περιοχή που λειτουργεί σήμερα το Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων.
Μεταβολές τοπικού χαρακτήρα θα αντιμετωπιστούν στα πλαίσια της επιμέρους ΜΠΕ που
θα διεξαχθεί στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την υλοποίηση του νέου
Γενικού Καταστήματος Κράτησης Ηπείρου. Έτσι, στο μακροσκοπικό επίπεδο της εφαρμογής του
υπό περιβαλλοντική αξιολόγηση ΕΠΣ είναι δυνατόν να εκτιμηθούν πιθανές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις στους πιο κάτω περιβαλλοντικούς τομείς:
Πανίδα- Χλωρίδα
•
Έδαφος
Ύδατα/Λύματα
Ατμόσφαιρα
Ενέργεια
Πληθυσμός και Ανθρώπινη Υγεία
Υλικά περιουσιακά στοιχεία
Πολιτιστική κληρονομιά
Τοπίο
Για τους προαναφερθέντες περιβαλλοντικούς τομείς επιλέγονται οι βασικοί
περιβαλλοντικοί στόχοι που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του ΕΠΣ.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Περιβαλλοντικός
Τομέας

Χλωρίδα Πανίδα

Περιβαλλοντικός Στόχος
Προστασία της βιοποικιλότητας και αποφυγή μη αναστρέψιμων
επιπτώσεων στην χλωρίδα και στην πανίδα, τόσο στην περιοχή
επέμβασης, όσο και στην περιοχή μελέτης της ΣΜΠΕ
Κατά τη φάση της κατασκευής ελαχιστοποίηση της διατάραξης του
εδάφους της περιοχής παρέμβασης.

Έδαφος και
Στερεά
Απορρίματα

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής βελτίωση του εδάφους με
φυτεύσεις και άλλα μέτρα στην περιοχή επέμβασης
Βελτίωση του εδάφους, με φυτεύσεις στη θέση του Κ.Κ.Ι., μετά την
απομάκρυνσή του.
Μείωση των παραγομένων στερεών απορριμμάτων στο ελάχιστο,
που θα οδηγούνται στο ΧΥΤΑ Ιωαννίνων και επαναχρησιμοποίηση
μέσω ανακύκλωσης,
Εξοικονόμηση της ποσότητας ύδατος χρήσης .

Ύδατα και
Λύματα

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων εντός της περιοχής του νέου
Γ.Κ.Κ.Η.
Αποφόρτιση του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και της
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ιωαννίνων, μετά την παύση
λειτουργίας του Κ.Κ.Ι.
Κατά τη φάση της κατασκευής ελαχιστοποίηση των εκπομπών
σκόνης.

Ατμόσφαιρα

Κατά τη φάση λειτουργίας μείωση αέριας ρύπανσης σε επίπεδα
αβλαβή για τα φυσικά συστήματα
Βελτίωση στην ποιότητα της ατμόσφαιρας στο αστικό περιβάλλον
των Ιωαννίνων
Εξοικονόμηση ενέργειας με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό των κτιρίων

Ενέργεια

Εξοικονόμηση ενέργειας με Σύγχρονες Τεχνολογίες με υψηλή
ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας και αντικατάσταση
σε υψηλό ποσοστό των συμβατικών μορφών ενέργειας με ΑΠΕ.
Βελτίωση των συνθηκών κράτησης των κρατουμένων και εργασίας
του προσωπικού

Πληθυσμός Ανθρώπινη
Υγεία-Θόρυβος

Προστασία της υγείας των κρατουμένων, μέσω εγκατάστασης
περίθαλψης και μικρών υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων.
Βελτίωση των συνθηκών του οικιστικού περιβάλλοντος στην περιοχή
Σταυράκι του Δήμου Ιωαννίνων
Διευκόλυνση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην πόλη των
Ιωαννίνων
Ενίσχυση ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Υλικά
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περιουσιακά
στοιχεία
Οικονομία

Βελτίωση της ποιότητας του οικιστικού περιβάλλοντος στο Σταυράκι
και αύξηση των αξιών γης.
Βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας και νέες θέσεις εργασίας
στη ζώνη άμεσης επιρροής του ΕΠΣ
Ομαλή ένταξη του νέου Γ.Κ.Κ.Η. στο Τοπίο της Δ.Ε. Μπιζανίου

Τοπίο

Πολιτιστική
Κληρονομιά

Προστασία και ανάδειξη του Αστικού Τοπίου στο Σταυράκι, μετά την
παύση λειτουργίας του Κ.Κ.Ι.
Δεν υφίστανται στην περιοχή του Γ.Κ.Κ.Η. προστατευόμενα μνημεία
και χώροι Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος, που θα μπορούσαν να
επηρεαστούν αρνητικά από τη νέα Εγκατάσταση.

Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο Περιβάλλον
Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/42/ΕΚ, θα πρέπει να προσδιοριστούν τα μέτρα πρόληψης,
περιορισμού και αντιμετώπισης των πιθανών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη
χωροθέτηση και ανάπτυξη του νέου Γενικού Καταστήματος Κράτησης Ηπείρου, τόσο κατά τη
φάση κατασκευής, όσο και κατά τη φάση λειτουργίας.
Με βάση τα χαρακτηριστικά των επιπτώσεων ανά περιβαλλοντικό τομέα, που προαναφέρθηκαν
και σε συνδυασμό με την ευαισθησία του περιβάλλοντος ως προς τη συγκεκριμένη μεταβολή
προτείνεται η λήψη μέτρων, ανά περιβαλλοντικό τομέα, είτε προς την κατεύθυνση πρόληψης,
περιορισμού και αντιμετώπισης των προβλεπόμενων δυσμενών επιπτώσεων που ενδέχεται να
υπάρξουν κατά την υλοποίηση του σχεδίου, είτε προς μεγιστοποίηση του περιβαλλοντικού
οφέλους από τις θετικές επιπτώσεις.
Πανίδα – Χλωρίδα
Προτείνονται μέτρα πρόληψης, περιορισμού και αντιμετώπισης των δυσμενών
επιπτώσεων του νέου Γ.Κ.Κ.Η. επί της πανίδας και ιδιαίτερα επί των προστατευόμενων πουλιών,
τόσο κατά τη φάση κατασκευής, όσο και κατά τη φάση λειτουργίας και επί της χλωρίδας της
περιοχής. Για τη διατήρηση της φυσικής βλάστησης στην περιοχή ανάπτυξης των έργων,
προτείνονται τα παρακάτω, ειδικά για τις εκτάσεις του περιβάλλοντα χώρου των κτιρίων και
των εγκαταστάσεων του Γ.Κ.Κ.Η.:
• να εκπονηθεί ειδική φυτοτεχνική μελέτη, αμέσως μετά την έγκριση του ΕΠΣ και ταυτόχρονα με
την αρχιτεκτονική μελέτη των κτιρίων, για τον υποχρεωτικό χώρο φύτευσης, που ανέρχεται σε
2/3x100,193x0,70=46,75 στρ.

• να καταβληθεί προσπάθεια για τη διατήρηση της υφισταμένης βλάστησης στις περιοχές που δεν
είναι απαραίτητη η απομάκρυνσή της για την κατασκευή των έργων του ΕΠΣ.
• τα φυτικά είδη που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και των
χώρων πρασίνου να είναι προσαρμοσμένα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής και,
κατά το δυνατόν, να χρησιμοποιηθούν είδη της αυτοφυούς χλωρίδας.
• κατά τη λειτουργία του Γ.Κ.Κ.Η., εντός της περιοχής επέμβασης του Ε.Π.Σ. θα πραγματοποιείται
τακτική συντήρηση της υφιστάμενης βλάστησης και των νέων φυτεύσεων που θα
πραγματοποιηθούν.
Τα ίδια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν μετά την παύση λειτουργίας του Κ.Κ.Ι. και κατά
την μετατροπή του σε χώρο κοινωφελών χρήσεων. Πλην των μέτρων των σχετικών με την
χλωρίδα, που βεβαίως επηρεάζουν θετικά την προστασία της πανίδας, πρόσθετα μέτρα για την
πανίδα είναι:
• εκπόνηση Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης (Ε.Ο.Α.), πριν από τη ΜΠΕ του έργου, προκειμένου τα
συμπεράσματα της ορνιθολογικής να ενσωματωθούν στη ΜΠΕ.
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• τα προτεινόμενα χαμηλά ύψη κτιρίων
Καθαρισμός των εκατέρωθεν της έκτασης μισγαγγειών
• Απαγόρευση της θήρας στην περιοχή
• Κατασκευή τεχνητών φωλιών, ταίστρες και ποτίστρες για τα πουλιά στο όριο και μέσα στο
Χώρο της Εγκατάστασης και
• Θέση Birdwatching δίπλα στην Πύλη Εισόδου
Πρόσθετα μέτρα για την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας θα προκύψουν από
τα αποτελέσματα της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης (ΕΟΑ), που θα προηγηθεί της μελέτης
ΜΠΕ.
Έδαφος - Στερεά Απόβλητα
Για τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων στο έδαφος προτείνονται:

• περιορισμένη κάλυψη 30%, έναντι της δυνατότητας 60% στις εντός σχεδίου περιοχές,
εφόσον πρόκειται για περιοχή που θα ενταχθεί στο σχέδιο.
• οι εκσκαφές που θα απαιτηθούν αρχικά στην περιοχή επέμβασης θα αποκατασταθούν. Το
κύριο μέτρο προστασίας των εδαφών είναι ο περιορισμός των εκσκαφών στις απολύτως
αναγκαίες και η μέγιστη επαναχρησιμοποίηση των υλικών εκσκαφής σε επιχώσεις. Τόσο για την
προστασία των εδαφών όσο και της βιοποικιλότητας πρέπει να αποφευχθούν άσκοπες
εκχερσώσεις σε περιοχές εκτός των ζωνών κατάληψης των έργων και των χώρων των
εργοταξίων.
• προτάθηκε ήδη η εκπόνηση ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης, ταυτόχρονα με τη μελέτη
περιβάλλοντος χώρου που απαιτείται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας των κτιρίων.
• ειδικότερα οι χώροι πρασίνου θα διακρίνονται σε χώρους με χαμηλή φύτευση (χαμηλή
φύτευση, τμήματα ανθοκήπων, εποχιακά φυτά) και σε χώρους με φυτά εδαφοκάλυψης, με
σκοπό την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
Όσον αφορά τα στερεά απόβλητα, για το νέο ΓΚΚΗ, κατά τη φάση κατασκευής προτείνεται
να γίνει κατάλληλη διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής, επαναχρησιμοποίηση στην κατασκευή,
καθώς και διάθεση σε κατάλληλα αδειοδοτημένους διαχειριστές Αποβλήτων Εκσκαφών
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.). Κατά τη φάση λειτουργίας προτείνεται εφαρμογή
προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των παραγόμενων στερεών απορριμμάτων, με
στόχους:
• τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών και την προώθησή τους στο ΜΕΑ Ηπείρου, στο
Ελευθεροχώρι του Δήμου Δωδώνης και
• τη μείωση των παραγόμενων στερεών απορριμμάτων, με τελικό αποδέκτη το ΧΥΤΑ
Ελληνικού, του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ.
Υδάτινοι Πόροι - Λύματα

•
•

Η πρόληψη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του υπό μελέτη ΕΠΣ
περιλαμβάνει τα εξής:
Αποφυγή ρύπανσης των υδάτων κατά την κατασκευή του Γ.Κ.Κ.Η., με την εφαρμογή ορθών
εργοταξιακών πρακτικών.
Πρόβλεψη και σχεδιασμός, με την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, για τη συλλογή των ομβρίων υδάτων από στέγες και εξωτερικούς χώρους
σε υπόγειες δεξαμενές , με σκοπό τη χρήση τους για κάλυψη αναγκών άρδευσης, μέσα στο χώρο
επέμβασης του ΕΠΣ.

• Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας της Εγκατάστασης και της Επαρχιακής Οδού υπ. αριθμ. 5α
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δεν απαιτούνται, γιατί οι κλίσεις του οικοπέδου οδηγούν τα όμβρια στα παρακείμενα ρέματα,
βόρεια και νότια της εγκατάστασης, οπότε δεν επιβαρύνεται η Επαρχιακή Οδός.

• Για την εξοικονόμηση νερού από τους χρήστες των εγκαταστάσεων να λαμβάνεται μέριμνα για
την αξιοποίηση των κατάλληλων μεθόδων και πρακτικών, όπως π.χ. τοποθέτηση επιλογέων
διπλής ροής στα καζανάκια, τοποθέτηση συστημάτων εξοικονόμησης σε βάνες νερού, όπως
στους νιπτήρες, στα ντουζκ.λ.π.

• Όσον αφορά τα λύματα, θα οδηγούνται σε Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), που θα
κατασκευαστεί στον αύλειο χώρο του ΕΠΣ. Στόχος θα είναι η ελαχιστοποίηση της διάθεσης της
παραγόμενης από την Ε.Ε.Λ. ιλύος στο ΧΥΤΑ και η διάθεσή της ως εγγειοβελτιωτικού για άλλες
χρήσεις.
• Ως αντισταθμιστικό μέτρο για την επιβάρυνση των οικισμών Μαρμάρων και Κόντσικας από τη
διερχόμενη κυκλοφορία, προτείνεται τα λύματα των οικισμών να οδηγούνται στην Ε.Ε.Λ. της
εγκατάστασης.
Ατμόσφαιρα
Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον κατά τη φάση
κατασκευής των έργων θα απαιτηθεί η τήρηση των κανόνων της ορθής εργοταξιακής
πρακτικής. Ως κατευθυντήριες αρχές αναφέρονται τα εξής:
• Τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων μηχανημάτων και
οχημάτων εργοταξίου.
• Λήψη μέτρων για τον περιορισμό της εκπομπής σκόνης στην πηγή.
• Αυστηρό έλεγχο στα οχήματα για κατοχή ισχύουσας κάρτας ελέγχου καυσαερίων
Όσον αφορά την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας και του θορύβου από τη διερχόμενη
κυκλοφορία, στους παρακείμενους οικισμούς, τόσο κατά τη φάση κατασκευής, όσο και κατά τη
φάση λειτουργίας, προτείνεται η εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων πριν από τη
ΜΠΕ, από την οποία θα προκύψουν μέτρα αντιμετώπισης των δυσμενών επιπτώσεων. Τα μέτρα
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον κατά τη φάση
λειτουργίας έχουν σχέση με το ποσόν και το είδος της ενεργειακής κατανάλωσης της
εγκατάστασης.
Εξοικονόμηση Ενέργειας

•

•
•

•

Για την εξοικονόμηση ενέργειας και για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο
ατμοσφαιρικό περιβάλλον κατά τη φάση της λειτουργίας προτείνεται ο εξορθολογισμός της
ενεργειακής κατανάλωσης. Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα:
Εφαρμογή αρχών και τεχνικών του βιοκλιματικού σχεδιασμού, ώστε οι τοπικές μικροκλιματικές
συνθήκες και το πράσινο να συμβάλουν κατά το δυνατόν περισσότερο στη ρύθμιση με φυσικό
τρόπο των εσωτερικών συνθηκών στα κτίρια.
Μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, με κατάλληλη επιλογή θέσης και
διαστάσεων των ανοιγμάτων, μονώσεις υψηλής απόδοσης κ.λ.π.
Ηλεκτρομηχανολογικές επιλογές που χαρακτηρίζονται από μεγιστοποίηση της ενεργειακής
αποτελεσματικότητας, όπως δυνατότητα κλιματισμού μόνο με εξωτερικό αέρα, αυξημένοι
συντελεστές απόδοσης στις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, λαμπτήρες ledκ.λ.π., με σκοπό την
υψηλή ενεργειακή τους απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με χρήση
Α.Π.Ε., για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
Διάφορες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο νέο
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Γ.Κ.Κ.Η. μεταξύ των οποίων :
1. Η ηλιακή ενέργεια για τη παραγωγή ζεστού νερού με ηλιακούς θερμοσίφωνες,
2. Η ηλιακή ενέργεια για τη παραγωγή ηλεκτρισμού με φωτοβολταϊκά (Φ/Β) πλαίσια,
3. Η θερμότητα του περιβάλλοντος για τη θέρμανση και τη ψύξη με αντλίες θερμότητας υψηλής
απόδοσης.
Η συνδυασμένη χρήση τους στο νέο Γ.Κ.Κ.Η. μπορεί να καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό
από τις ενεργειακές ανάγκες του σωφρονιστικού αυτού ιδρύματος και να μειώσει κατά το
μεγαλύτερο ποσοστό τις εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα λόγω της χρήσης συστημάτων ΑΠΕ.
Ενδελεχή στοιχεία για την ενεργειακή κατανάλωση της εγκατάστασης, τις ΑΠΕ που θα
χρησιμοποιηθούν και τα ποσοστά της απαιτούμενης ενέργειας που θα καλύψουν οι ΑΠΕ, θα
προκύψουν από τη μελέτη ΜΠΕ που θα εκπονηθεί. Υπάρχουν διάφορες θετικές συγκυρίες οι
οποίες ευνοούν τη προώθηση της ενεργειακής αειφορίας στο Γ.Κ.Η., όπως:
1. Το γεγονός πως η Ευρωπαϊκή και η Ελληνική Νομοθεσία επιβάλλουν τη δημιουργία
δημόσιων κτιρίων με μηδενική ενεργειακή κατανάλωση.
2. Την ύπαρξη του θεσμού του ενεργειακού συμψηφισμού της παραγόμενης και
καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση Φ/Β στα κτίρια και της αποθήκευσης της
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο όταν δεν χρειάζεται, για να καταναλωθεί
αργότερα,
3. Το γεγονός ότι η ηλιακή ενέργεια αφθονεί στην Ελλάδα και οι δύο προαναφερθείσες ηλιακές
τεχνολογίες για τη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού μπορούν να καλύψουν όλες τις
ενεργειακές ανάγκες της εγκατάστασης.
4. Στο παραχωρούμενο από το Δήμο Ιωαννιτών στη Γ.Γ.Α.Π. οικόπεδο υπάρχουν οι κατάλληλοι
χώροι για την εγκατάσταση των ηλιακών ενεργειακών συστημάτων.
Πληθυσμός - Ανθρώπινη Υγεία - Θόρυβος
Στη φάση κατασκευής αλλά και λειτουργίας του Γ.Κ.Κ.Η. (κτιρίων και υποδομών) θα πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές προδιαγραφές και οι βέλτιστες τεχνικές, έτσι ώστε να
μεγιστοποιούνται οι συνθήκες ασφάλειας και αποφυγής ατυχημάτων. Επίσης οι θέσεις εργασίας
θα καλυφθούν κατά το δυνατό από το εργατικό δυναμικό της περιοχής Επίσης, στη φάση
κατασκευής αλλά και λειτουργίας του Γ.Κ.Κ.Η. (κτιρίων και υποδομών) θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές προδιαγραφές και οι βέλτιστες τεχνικές, έτσι ώστε να
ελαχιστοποιούνται τα επίπεδα εκπεμπόμενου θορύβου. Για την αντιμετώπιση του εργοταξιακού
θορύβου, τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο εργοτάξιο, πρέπει να είναι
πιστοποιημένα από πλευράς εκπομπών θορύβου.
Υλικά περιουσιακά στοιχεία - Οικονομία
Το προτεινόμενο ΕΠΣ, θα λειτουργήσει θετικά στην αξία των περιουσιακών στοιχείων και
στην Οικονομία, σε τοπικό επίπεδο, γιατί θα προσφέρει θέσεις εργασίας και θα συμπαρασύρει
και άλλες χρήσεις της ΠΕΠΔ 10 του ΣΧΟΟΑΠ, αλλά κυρίως στην περιοχή Σταυράκι, της πόλης
των Ιωαννίνων, μετά την παύση λειτουργίας του Κ.Κ.Ι.
Τοπίο

•
•
•

Απαιτείται η λήψη μέτρων για την οργάνωση του εργοταξίου και τη διαχείριση, όπως:
Το εύρος της ζώνης κατάληψης των έργων να περιοριστεί στο απολύτως αναγκαίο για την
κατασκευή τους
Να γίνει αυστηρή τήρηση των κανόνων της ορθής εργοταξιακής πρακτικής.
Μέτρα αποκατάστασης του Τοπίου
Προτείνεται να δοθεί ειδική προσοχή στον τελικό σχεδιασμό των επιμέρους έργων, στην
αισθητική διάσταση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και την τελική όψη των επιμέρους κτιρίων,
στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, στο φωτισμό των κτιρίων και των λοιπών χώρων
του Γ.Κ.Κ.Η.
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Ιστορικό και Αρχαιολογικό περιβάλλον
Δεν έχουν εντοπιστεί μνημεία ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην περιοχή
επέμβασης.
Αντισταθμιστικά Οφέλη από την απομάκρυνση του ΚΚΙ
Με την απομάκρυνση του ΚΚΙ:
1. Θα επιτευχθεί η ανάπλαση του χώρου που σήμερα καταλαμβάνεται από το συγκεκριμένο
συγκρότημα, δράση που θα έχει άμεσο αλλά και μακροπρόθεσμο θετικό κοινωνικό, πολιτιστικό
και οικονομικό αντίκτυπο στην πόλη των Ιωαννίνων.
2.
Θα μειωθεί σημαντικά ο κυκλοφοριακός φόρτος εντός του αστικού ιστού, λόγω της
απουσίας των μετακινήσεων που σήμερα γίνονται από και προς το εν λόγω Κατάστημα και οι
οποίες αφορούν σε μεταγωγές υποδίκων-καταδίκων, σε αφίξεις-αναχωρήσεις σωφρονιστικών
υπαλλήλων, επισκεπτηρίου, οχημάτων τροφοδοσίας, καθώς και λοιπών μέσων.
3.
Θα αυξηθεί το αίσθημα ασφάλειας των δημοτών.
4.
Θα εξαλειφθούν οι ρύποι που παράγονται από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες του
ΚΚΙ, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη μείωση των ρύπων του λεκανοπεδίου των
Ιωαννίνων.
Προτεινόμενο σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων
Το προτεινόμενο σύστημα παρακολούθησης αφορά στη συλλογή πληροφοριών, στη
διαχείριση αυτών και στην υιοθέτηση μεθόδων διάχυσης της πληροφορίας σε όλες τις
συναρμόδιες αρχές και στο ευρύ κοινό. Οι πληροφορίες αναφέρονται ουσιαστικά σε ένα σύνολο
ενδεικτικών προτεινόμενων δεικτών παρακολούθησης που κατηγοριοποιούνται ανά
περιβαλλοντική παράμετρο. Η συλλογή πληροφοριών μπορεί να βασίζεται σε δύο πηγές: α) στην
πρωτογενή παραγωγή περιβαλλοντικής πληροφορίας από μετρήσεις περιβαλλοντικών
παραμέτρων ή/και β) στην εκτίμηση περιβαλλοντικών δεικτών.
Το σύστημα παρακολούθησης πρέπει να επιτρέπει τόσο την ποσοτική εκτίμηση της
εξέλιξης της κατάστασης του περιβάλλοντος, όσο και τη δυνατότητα έγκαιρης λήψης
διορθωτικών μέτρων, όπου και όταν κάτι τέτοιο απαιτείται. Σε αυτή τη σύνθετη διαδικασία,
κατά την οποία προκειμένου να υπάρξουν αξιόπιστα και αξιοποιήσιμα αποτελέσματα, θα πρέπει
να συνδυαστούν:
• Η παρακολούθηση των μελετών και των έργων που απαιτούνται για την εφαρμογή του ΕΠΣ.
• Η δημιουργία και λειτουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης της εφαρμογής του ΕΠΣ
• Ο έλεγχος και η προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή επέμβασης, στη ζώνη άμεσης
επιρροής και στην ευρύτερη περιοχή.
Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα – στα πλαίσια της διαδικασίας δημοσιοποίησης της
υπόψη Σ.Μ.Π.Ε. – δεν έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας έγγραφες παρατηρήσεις,
ενστάσεις ή και διαμαρτυρίες».
δ) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος αναφέρθηκε στα

βασικά σημεία της μελέτης. Ανέφερε ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να γίνει η
μεταστέγαση των φυλακών σε νέο χώρο. Ο Δήμος Ιωαννιτών εδώ και πολλά χρόνια έλαβε
απόφαση για να παραχωρηθεί ο νέος χώρος. Το νέο Κατάστημα Κράτησης 600 θέσεων, θα
κατασκευαστεί με βάση τους Ευρωπαϊκούς Κανόνες και τη διεθνή Σωφρονιστική Νομοθεσία, για
την κάλυψη των αυξημένων αναγκών. Στο υπάρχον κατάστημα κράτησης οι τρόφιμοι είναι
πολλές φορές πέραν του ορίου και για αυτό υπάρχουν παρατηρήσεις από διάφορους φορείς. Θα
προκύψουν οφέλη, τόσο για την περιοχή από όπου θα απομακρυνθεί το υπάρχον κατάστημα
κράτησης αφού θα γίνει ανάπλαση του χώρου, με άμεσο αλλά και μακροπρόθεσμο θετικό
κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό αντίκτυπο στην πόλη των Ιωαννίνων, θα μειωθεί
Πρακτικό 5ο /Θέμα 8Ο
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σημαντικά ο κυκλοφοριακός φόρτος εντός του αστικού ιστού, και θα αυξηθεί το αίσθημα
ασφάλειας των δημοτών, όσο και για τους εργαζόμενους και τους τροφίμους του καταστήματος
κράτησης, αφού τα νέα κτίρια θα βελτιώσουν την ασφάλεια και τις συνθήκες διαβίωσης. Στη νέα
θέση του Καταστήματος Κράτησης θα γίνει διατήρηση της υπάρχουσας βλάστησης και φύτευση
νέας, θα υπάρχει σύστημα σωστής διαχείρισης υγρών – στερεών αποβλήτων και ο σχεδιασμός
των νέων κτιρίων θα γίνει με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης, θα υπάρχει σύστημα
παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για τους ανωτέρω λόγους εισηγήθηκε να
ψηφήσει η Επιτροπή ΘΕΤΙΚΑ συμφωνώντας με τη θετική εισήγηση της υπηρεσίας.
ε) την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο
οποίος συμφώνησε με τη ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.
στ) την τοποθέτηση του κ. Ριζόπουλου Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο
οποίος συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.
ζ) την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος
συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας και πρόσθεσε ότι είναι θετικό που φεύγουν
οι φυλακές από το Σταυράκι, όμως, για τη νέα θέση θα πρέπει να δοθεί μέριμνα στο οδικό δίκτυο
γιατί περνάει μέσα από χωριά.
η) την τοποθέτηση της κας Ζέκα Πάσχου από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η
οποία συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας και πρόσθεσε ότι είναι ανάγκη να γίνει
γρήγορα η μεταστέγαση ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των τροφίμων των
φυλακών.
θ) την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο
οποίος συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας και πρόσθεσε ότι είναι ένα θετικό
έργο και θα πρέπει να διασφαλίζονται οι καλές συνθήκες διαβίωσης για τους κρατούμενους.
και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του
φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:
Αποφασίζει ομόφωνα
(Απόφαση 5/66/27-06-2022)
Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου,
όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. Οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/44871/3150/05-05-2022 έγγραφο του
Τμηʆ ματος Δ΄ της Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
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
Πρακτικό 5ο /Θέμα 8Ο
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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.
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1) Φάκελος της ΜΠΕ
2) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. –

√

Τμήμα Περιβάλλοντος
3) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.
4) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 5ο/27-6-2022
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

Πρακτικό 5ο /Θέμα 8Ο

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Κορωναίος Θεόδωρος
2. Σίμου – Τάσιου Αναστασία
3. Κατέρης Ιωάννης
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
6. Σιαράβας Κωνσταντίνος (αναπληρωματικό μέλος)
7. Βαρέλης Δημήτριος
8. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
9. Φώτης Φώτιος
10. Σπέγγος Αριστείδης (Άρης)
11. Ριζόπουλος Σπυρίδων
12. Λιούρης Θεοχάρης
13. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
14. Ζώης Γαλατάς
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Απόσπασμα από το Πρακτικό 5ο / 27-06-2022
ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις κατά το 2ο εξάμηνο του
2022.
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου, κατόπιν
της εισήγησης της κας Ιουλίας Μαρκούλα, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δια βίου Μάθησης,
Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού για την έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου
σε εκθέσεις κατά το 2οεξάμηνο του 2022 και λαμβάνοντας υπόψη:
α) το αριθ. πρωτ. 92773/854/15-06-2022 έγγραφο αίτημα της ανωτέρω Διεύθυνσης στο οποίο
αναφέρονται τα εξής:
«Με γνώμονα την στοχευμένη προβολή του τουριστικού προϊόντος της Ηπείρου σε νέες
αγορές και στην ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών, η Περιφέρεια συμμετέχει σε διεθνείς και
εγχώριες εκθέσεις ολόκληρο το 2022 στοχεύοντας όσο το δυνατό μεγαλύτερη προσέλκυση
δυνητικών επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτής της συνεχιζόμενης και οργανωμένης
προσπάθειας, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις
παρακάτω εκθέσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022:
Α) Τουριστικές εκθέσεις:
ΕΚΘΕΣΗ
Έκθεση TOUR NATUR (μαζί με την CARAVAN-SALON)
στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας το διάστημα 26/84/9/2022 με δικό μας περίπτερο. Η Περιφέρεια Ηπείρου
μετρά αρκετές συμμετοχές και στην περσινή διοργάνωση
ήταν ο μοναδικός ελληνικός φορέας που συμμετείχε με
δικό της περίπτερο στην μεγάλη αυτή διεθνή έκθεση
εναλλακτικού τουρισμού που συνδυάστηκε με την
μεγαλύτερη έκθεση στον κόσμο για αυτοκινούμενα
τροχόσπιτα και τροχόσπιτα.
Έκθεση IFTM (INTERNATIONAL FRENCH MARKET) στο
Παρίσι το διάστημα 20-22/9/2022. Είναι η πρώτη
συμμετοχή της Ηπείρου και θα πραγματοποιηθεί σε δικό
της περίπτερο.
Έκθεση ATHENS INTERNATIONAL TOURISM EXPO στην
Αθήνα το διάστημα 3-5/11/2022. Πρόκειται για μια
σημαντική τουριστική έκθεση στην οποία η Ήπειρος
μετρά πολλές επιτυχημένες παρουσίες.
Έκθεση W.T.M. (World Travel Market)
στο Λονδίνο το διάστημα 7-9/11/2022
σε περίπτερο του ΕΟΤ, για μια ακόμη
χρονιά για την Ήπειρο.
Έκθεση PHILOXENIA στη Θεσσαλονίκη το διάστημα 1820/11/2022. Η Ήπειρος θα συμμετάσχει για μια ακόμη
χρονιά στην σημαντικότερη τουριστική έκθεση της
Βόρειας Ελλάδας, στην οποία συμμετέχει ανελλιπώς από
το 1999.
Έκθεση INTERNATIONAL TRAVEL SHOW TT
WARSAW στη Βαρσοβία τον Νοέμβριο 2022 σε περίπτερο
του ΕΟΤ. Η Ήπειρος θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στη
συγκεκριμένη έκθεση, έχοντας ήδη παρουσία στην αγορά
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ
(€)

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

31.000,00

Έργο «Διοργάνωση
εκθέσεων –συνεδρίων –
συσκέψεων και προβολή
προϊόντων και έργων Π.Η.»
(02.01.071.9979.01.008.01)

40.374,40

Έργο «Δικτύωση και
Προβολή του Τουρισμού
της Περιφέρειας Ηπείρου»

5.000,00

Έργο Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και
ειδικών δράσεων της
Περιφέρειας Ηπείρου 20202022»

29.090,03

Έργο «Δικτύωση και
Προβολή του Τουρισμού
της Περιφέρειας Ηπείρου»

27.081,55

Έργο «Δικτύωση και
Προβολή του Τουρισμού
της Περιφέρειας Ηπείρου»

2.500,00

Έργο «Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και
ειδικών δράσεων της
Περιφέρειας Ηπείρου20202022»
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της Πολωνίας σε άλλες διοργανώσεις.
B) Εμπορικές εκθέσεις προώθησης προϊόντων:
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ
(€)

ΕΚΘΕΣΗ

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

20.000,00

Έργο «Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και ειδικών
δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου
2020-2022»

50.000,00

Έργο «Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και ειδικών
δράσεων της Περιφέρειας
Ηπείρου2020-2022»

Διεθνής έκθεση τροφίμων και ποτών SIAL στο
Παρίσι το διάστημα 15-19/10/2022

65.000,00

Έργο «Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και ειδικών
δράσεων της Περιφέρειας
Ηπείρου2020-2022»

Έκθεση ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ στα Ιωάννινα τον
Οκτώβριο 2022. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη
εμπορική έκθεση της Ηπείρου.

18.600,00

Έργο
02.01.071.9979.01.008.01

Εκδήλωση τοπικών προϊόντων στο Ζάππειο σε
ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν σύντομα.

20.000,00

Έργο «Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και ειδικών
δράσεων της Περιφέρειας
Ηπείρου2020-2022»

Έκθεση φρούτων και λαχανικών FRUIT
ATTRACTION στη Μαδρίτη το διάστημα 46/10/2022.

30.000,00

Προϋπολογισμός Π.Ε.
Άρτας

Έκθεση βιολογικών προϊόντων BIOFACH στη
Νυρεμβέργη το διάστημα 26-29/07/2022.
85η ΔΕΘ (Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης) το
διάστημα 10-18/9/2022. Πρόκειται για τη
μεγαλύτερη εμπορική έκθεση της χώρας και στο
περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου θα φιλοξενηθούν
παραγωγοί.

CHEESE FESTIVAL 2022 στο Βελιγράδι σε
ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν σύντομα.

20.000,00

Έκθεση τροφίμων και ποτών ΕCOLIFE
SCANDINAVIA στο Μάλμε το διάστημα 1617/11/2022.

35.000,00

Έκθεση τροφίμων και ποτών FOOD & LIFE στο
Μόναχο το διάστημα 30/11- 4/12/2022.

45.000,00

Φεστιβάλ στην Ολλανδία με την ΚΟΙΝΣΕΠ
«Ελλάδα Παντού» στο Άμστερνταμ τον Δεκέμβριο
2022.

30.000,00

Έργο «Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και ειδικών
δράσεων της Περιφέρειας
Ηπείρου2020-2022»
Έργο «Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και ειδικών
δράσεων της Περιφέρειας
Ηπείρου2020-2022»
Έργο «Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και ειδικών
δράσεων της Περιφέρειας
Ηπείρου2020-2022»
Έργο «Διοργάνωση
εκθέσεων – συνεδρίων –συσκέψεων
και προβολή προϊόντων και έργων
Π.Η.»
(02.01.071.9979.01.008.0)

Γ) Συμμετοχή σε δράσεις ειδικού σκοπού:
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ (€)

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

5η Πανελλήνια Συνάντηση
Μονοπατιών στην Αττική το
Φθινόπωρο 2022.

1.000,00

Έργο «Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»

Διοργάνωση διάσχισης EPIRUS
TRAIL Φθινόπωρο 2022.

18.000,00

Έργο «Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»

ΕΚΘΕΣΗ
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Σημειώνουμε ότι, λόγω της πανδημίας COVID 19, οι ημερομηνίες αλλά και η φύση των
εκθέσεων (φυσική παρουσία ή virtual) μπορεί να μεταβληθούν. Επίσης, προϋπόθεση για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε όλες τις εκθέσεις είναι να έχει εκδηλωθεί
ενδιαφέρον από επαγγελματίες, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στο περίπτερο δωρεάν, ειδικά
για τις θεματικές εκθέσεις προώθησης προϊόντων, όπου ο αριθμός αυτός καθορίζει και τα
ποσά της συμμετοχής».

β) την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος εισηγήθηκε ΘΕΤΙΚΑ για την έγκριση
συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στις εκθέσεις όπως αναφέρονται στο αριθ. πρωτ.
92773/854/15-06-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δια βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου &
Τουρισμού κατά το 2ο εξάμηνο του 2022.
γ) την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο
οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί στην Επιτροπή η
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, πόσο έχει βοηθήσει η συμμετοχή στις εκθέσεις καθώς και η
στοχοθεσία βάση της οποίας επιλέγεται ή όχι η συμμετοχή σε συγκεκριμένες εκθέσεις.
Επιπλέον, ανέφερε ότι θα πρέπει να είναι διαχωρισμένες οι τουριστικές εκθέσεις από τις
εκθέσεις αγροτικών προϊόντων. Θα πρέπει να υπάρχει και διαφορετική στόχευση.
δ) την τοποθέτηση του κ. Ριζόπουλου Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο
οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ χαρακτηρίζοντας παντελώς λανθασμένη και αναχρονιστική την
στρατηγική της Περιφέρειας στο θέμα του τουρισμού. Ανέφερε ότι πρέπει να καταργηθεί η
συμμετοχή στις εκθέσεις.
ε) την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος
ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ γιατί πρέπει οι τουριστικές εκθέσεις να διαχωριστούν από τις εκθέσεις
αγροτικών προϊόντων.
στ) την τοποθέτηση της κας Ζέκα Πάσχου από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η
οποία ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα είναι πάρα πολλά για τη συμμετοχή
σε εκθέσεις σε ένα εξάμηνο, τη στιγμή που έχουν σταματήσει έργα της Περιφέρειας λόγω
χρημάτων. Το ποσό είναι προκλητικό και δεν εξυπηρετεί κάποια λαϊκή ανάγκη. Στις εκθέσεις
συνεχώς συμμετέχουν οι ίδιες εταιρείες.
ζ) την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην
Ήπειρο», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ εξαιτίας του οικονομικού θέματος που προκύπτει αλλά
και της μη σωστής στρατηγικής. Ενώ υπάρχουν προβλήματα στον πρωτογενή τομέα, όπως
προβλήματα στην άρδευση, πηγαίνουμε στο τελικό προϊόν. Καλές ιδέες ήταν το «Ηπειρωτικό
Καλάθι», το πρωινό στα ξενοδοχεία αλλά, η συμμετοχή στις εκθέσεις όχι. Στις προτεινόμενες
δράσεις ειδικού σκοπού η συμμετοχή στην 5η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών είναι
θετική. Ανέφερε ότι υπάρχει και το ηθικό κομμάτι: τα στελέχη της Περιφέρειας να πηγαίνουν
ταξίδια, τη στιγμή που η κοινωνία έχει «χτυπηθεί», τα παιδιά είναι αποκλεισμένα από τις
κατασκηνώσεις.
η) την τοποθέτηση της κας Ιουλίας Μαρκούλα η οποία απαντώντας σε ερωτήματα των
συμβούλων ανέφερε ότι μετά από τη συμμετοχή σε κάθε δράση υπάρχει και μια έκθεση
απολογισμού και είναι διαθέσιμη στην υπηρεσία για ενημέρωση. Τα αποτελέσματα δεν είναι
άμεσα αντιληπτά και μετρήσιμα, αλλά φαίνονται μετά από αρκετό χρόνο. Στόχος είναι η
προβολή. Ο τουρισμός είναι ένα ζήτημα που δύσκολα μετράται. Από το 2015 υπάρχει μέτρηση
της αποτελεσματικότητας ως προς την επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα.
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θ) την τοποθέτηση της κας Σίμου – Τάσιου Αναστασίας από την παράταξη «Αξιοβίωτη
Ανάπτυξη» η οποία ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ και ανέφερε ότι είναι άδικο να απορρίπτουμε τη
συμμετοχή της Περιφέρειας στις εκθέσεις και να μην βρίσκουμε σε όλη αυτή την προσπάθεια
που γίνεται κάτι θετικό. Όλα δεν μετρώνται με αριθμούς. Δεν πρόκειται για «ταξίδια
αναψυχής». Σημασία έχει η προώθηση του τόπου μας και ένας επισκέπτης για να επιλέξει να
έρθει σε μια περιοχή επηρεάζεται από όλες τις αισθήσεις, όπως την γεύση των προϊόντων που
δοκιμάζει. Ο τουρισμός συνυπάρχει με τη διατροφή και τα αγροτικά προϊόντα και για αυτό θα
πρέπει να προβάλλονται μαζί. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.
και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η Επιτροπή:
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(Απόφαση 5/67/27-06-2022)
Εγκρίνει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις κατά το 2ο εξάμηνο του 2022
όπως αναφέρονται στους πίνακες του αριθ. πρωτ. οικ. 92773/ 854/15-06-2022 εγγράφου της
Διεύθυνσης Δια βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού. Οι ημερομηνίες αλλά και
η φύση των εκθέσεων (φυσική παρουσία ή virtual) μπορεί να μεταβληθούν. Επίσης,
προϋπόθεση για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε όλες τις εκθέσεις είναι να έχει
εκδηλωθεί ενδιαφέρον από επαγγελματίες, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στο περίπτερο δωρεάν,
ειδικά για τις θεματικές εκθέσεις προώθησης προϊόντων, όπου ο αριθμός αυτός καθορίζει και
τα ποσά της συμμετοχής.
► ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Ριζόπουλος από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου»
► ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Λιούρης από την παράταξη «Ήπειρος Όλον»
► ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ οι κκ. Σπέγγος Αριστείδη και Θοδωρής Κορωναίος από την παράταξη «Κοινό των
Ηπειρωτών».
► ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα. Ζέκα Πάσχου από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση».
► ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Γαλατάς από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο».

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 5ο/27-6-2022
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Κορωναίος Θεόδωρος
Σίμου – Τάσιου Αναστασία
Κατέρης Ιωάννης
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
Σιαράβας Κωνσταντίνος (αναπληρωματικό μέλος)
Βαρέλης Δημήτριος
Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
Φώτης Φώτιος
Σπέγγος Αριστείδης (Άρης)
Ριζόπουλος Σπυρίδων
Λιούρης Θεοχάρης
Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
Ζώης Γαλατάς
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