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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6o/06-11-2019 

Στα  Ιωάννινα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις έξι(06) Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10:00πμ, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτή  συγκροτήθηκε με την με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ: 

ΩΠ5Θ7Λ9-08Π)(ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-2019) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου, αποτελούμενη από τα κάτωθι 

τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, Περιφερειακούς Συμβούλους: 

 

 Τακτικά μέλη: Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Σίμου-Τάσιου Αναστασία  Γκούμας Αχιλλέας 

2. Γοργόλης Βασίλειος  Δηλαβέρη Ρεγγίνα  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα  (Γιώτα)  Καλούδης Βασίλειος 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης)  Πατήλας Κωνσταντίνος  

5. Λάμπρου Αλκιβιάδης  Σιαράβας Κωνσταντίνος  

6. Βαρέλης Δημήτριος  Παπαχρήστου Βασίλειος 

7. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα  Κατέρης Ιωάννης 

8. Φώτης Φώτιος  Ψαθάς Βασίλειος  

9. Κορωναίος Θεόδωρος Σπέγγος Αριστείδης (Άρης)  

10. Λέκκα Χριστίνα Τρομπούκης Δημήτριος  

11. Ριζόπουλος Σπυρίδων Παππάς Δημήτριος (Τάκης)  

12. Δημητρίου Δημήτριος Φραγκούλης Παύλος  

13. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα  Κωτσαντής Κωνσταντίνος  

14.  Ζήκος Νικόλαος   
 

Με τη με αρ.πρωτ. οικ.165042/10286/23-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ577Λ9-Ω5Ρ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου 

ορίσθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης  για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου της 

Περιφέρειας Ηπείρου, κα. Μπραΐμη Σταυρούλα του Δημητρίου. 

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

168117/3540/30-10-2019 πρόσκληση της Προέδρου της, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι: 

Α. Μπραΐμη Σταυρούλα, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου της 

Περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής. 

Β.  Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

Β. Τα μέλη: 

1. Σίμου-Τάσιου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος 

2. Δηλαβέρη Ρεγγίνα, Περιφερειακή Σύμβουλος 
3. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Λάμπρου Αλκιβιάδης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

7. Φώτης Φώτιος,Περιφερειακός Σύμβουλος 

8. Κορωναίος Θεόδωρος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

9. Λέκκα Χριστίνα, Περιφερειακή Σύμβουλος 

10. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, Περιφερειακή Σύμβουλος 

11. Ζήκος Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

 
Από τη συνεδρίαση απουσίασε δικαιολογημένα για λόγους υγείας ο κ. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), 

αναπληρωματικό μέλος της παράταξης «Ορίζοντες Ηπείρου-Περήφανοι Ξανά!». 
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Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Βασιλική Μαντζίλα 

και Ιωάννα Ε. Φουτάκη, όπως ορίστηκαν με την αριθμ.οικ.166857/10403/25-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ7Ρ7Λ9-ΟΨΑ) 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

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

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

Επικύρωση αποφάσεων 5ου Πρακτικού του έτους 2019 της Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος 

Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου. 

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης. 

2. Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 19-08-2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για την υλοποίηση 

του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση αρχαιολογικών εργασιών αποκάλυψης και ανάδειξης Βασιλικών Β & Δ 

στη Νικόπολη», ως προς τα άρθρο 4 «Ισχύς & Διάρκεια» & ως προς τα άρθρο 5 «Χρονοδιάγραμμα 

Υλοποίησης της Σύμβασης» . 

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

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

έργου με τίτλο: «Καθαρισμός ξυλόγλυπτου τέμπλου του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αθανασίου 

Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ  (με ΦΠΑ)  και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την 

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

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

Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως & Πρεβέζης για την 

υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση μέρους των τοιχογραφιών του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου του 

Κατσούρη», προϋπολογισμού 25.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)   και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την 

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

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

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

τίτλο:« Συντήρηση βυζαντινών τοιχογραφιών του Βυζαντινού ναού της Κόκκινης Εκκλησιάς» 

προϋπολογισμού 37.200,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, 

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

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

του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Καθαρισμός ιαματικών πηγών «Νέλλες στην 

Κλειδωνιά  δήμου Κόνιτσας » προϋπολογισμού 24.000,00 € (με ΦΠΑ), και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  

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

έργου 

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

του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης 

πολυαιθυλενίου για την εξυπηρέτηση ιχθυοκαλλιεργητών Τ.Κ Καλλιθέας Δήμου Κόνιτσας» 

προϋπολογισμού 6.815,04 € (με ΦΠΑ), και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, 

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

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

του Δήμου  Ζαγορίου για την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΠΙΓΚΟΥ», και ορισμό δύο 

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

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

του Δήμου  Ζαγορίου για την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΗΣ» και ορισμό δύο (2) 

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

Παρακολούθησης του έργου. 

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

του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων  για την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Φωτισμός 

μονοπατιού και καταρρακτών στο Δ.Δ Καταρράκτη δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 

97.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους 

αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου 

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

6ΗΣ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια παραθύρων Κέντρου Υγείας Μετσόβου», 

προϋπολογισμού 62.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, 

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

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

Πρέβεζας και του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ  ΣΤΟΝ 

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ (Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020», 

προϋπολογισμού 9.964,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου/ 

ΠΕ Πρέβεζας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

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

του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια πίνακα μέσης 

τάσης (τύπου DMI-M) και υλικών υψηλής τάσης για αποκατάσταση αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Πεδιάδας 

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

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

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

του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας  για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια Μονάδας αντιστάθμισης 

Μ/Σ 800KVA και Πίνακα πυκνωτικής αντιστάθμισης 500KVAR αντλιοστασίου Βίγλας (ΓΟΕΒ πεδιάδας 

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

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

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

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

με τίτλο:« Συντήρηση και αποκατάσταση του εικονογραφικού διακόσμου του Ι.Ν. Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου Πεστών Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 100.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  

από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του 

έργου. 

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

Α2,ομάδα 2η & 3η, α/α 2ος & 9ος αντίστοιχα): «Μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων 

μεσογειακών ιχθύων, που λειτουργεί σε θαλάσσια έκταση 10 στρ., δυναμικότητας 150 τόνων/ έτος, στη 

θέση Όρμος Νενούδα, Δήμου Φιλιατών, Π. Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου, σε θέση νοτιοδυτικά 

της υφιστάμενης με παράλληλο εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων, καθώς και αδειοδότηση 
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των χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης της μονάδας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας 

του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος 

& Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

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

έργου (κατηγορία  Α2, ομάδα 2η, α/α 15α):« Οριοθέτηση – διευθέτηση ρέματος Γκούρας, στον Δήμο 

Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας,  Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του 

έργου ή της δραστηριότητας είναι ο ο Δήμος Ηγουμενίτσας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης. 

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

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

έργου (κατηγορία  Α2, ομάδα 7η, α/α 1)  «  Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 

15000 σε 50000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Μπουσούλιζα» της Δ.Κ. Φιλιππιάδας, Δήμου 

Ζηρού, ΠΕ Πρέβεζας,  Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή 

της δραστηριότητας είναι ο Κόκκαλης Ζήκος του Χρήστου.. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασμού Π.Η.). 

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

έργου (Υποκατηγορία  Α2)  «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για σταθμό ΣΗΘ με καύση 

βιοαερίου ισχύος 498 Kw διασυνδεδεμένης με το δίκτυο της ΔΕΗ»,  στη θέση ΄΄ΧΑΛΙΚΙΑ-ΜΠΟΊΔΑ 

ΜΑΥΡΗ΄΄, Τ.Κ. Θεσπρωτικού, Δ.Ε. Θεσπρωτικού, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου». 

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

«ΛΙΑΠΑΤΗΣ Χ.-ΝΤΑΤΣΗΣ Ε. Ο.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

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

έργου (Υποκατηγορία  Α2): «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για σταθμό ΣΗΘ, με καύση 

βιοαερίου, ισχύος 498 Kw διασυνδεδεμένης με το δίκτυο της ΔΕΗ»,  στη θέση ΄΄Μπόιδα Μαυρή΄΄, Τ.Κ. 

Θεσπρωτικού, Δ.Ε. Θεσπρωτικού, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας 

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

ΡΩΜΙΑΣ Ο.Ε.» (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

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

έργου (κατηγορίας  Α2, ομάδα 7η, α/α 1): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 

30.000 πτηνών πάχυνσης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Ρυζιά» της Τ.Κ. Ράχης, του Δ. 

Αρταίων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Βασίλειος 

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

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

κατηγορίας  Α2, ομάδα 5η, α/α 3) λατομείου μαρμάρων, στη θέση «Λάθηρο» ή «Λάκκος», της Τ.Κ. 

Καρίτσας, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της 

δραστηριότητας είναι ο Δημήτριος Χασόγιας. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

Π.Η.). 

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

έργου (κατηγορίας  Α2): «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 16.000 σε 24.500 

ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στην Τ.Κ. Νεοχωρίου, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας 

πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Θεόδωρος Λώλας. (εισήγηση 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 
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24. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ( έργο 

κατηγορίας  Α2, ομάδα 9η, α/α 2) της βιομηχανίας επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος , 

εγκατεστημένη στο 10ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων- Αθηνών της Δ.Κ. Μπιζανίου του Δ. Ιωαννιτών. ».Φορέας 

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

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

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

έργου (κατηγορίας  Α2, ομάδα 4η & 10η, α/α 11 & 6β αντίστοιχα): «κατασκευή και λειτουργία μονάδας 

για την παραγωγή και εκμετάλλευση βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, 

συνολικής ισχύος 0,499 MW, η οποία θα εγκατασταθεί στη θέση «Έλος Λαψίστας», της Τ.Κ. Λαψίστας, 

της Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας  πραγματοποίησης 

και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : « Κ.Π.ΒΙΟΑΕΡΙΟ Ι.Κ.Ε.». (εισήγηση 

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

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

έργου (κατηγορίας  Α2, ομάδα 7η, α/α 6): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 4.000 

ινδιάνων, στην Τ.Κ. Ρεπετίστης, Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Λεωνίδας Μπιτόλυκος. (εισήγηση Δ/νση 

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

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

έργου (κατηγορίας  Α2, ομάδα 7η, α/α 6): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.000 

ινδιάνων, στην Τ.Κ. Περιβλέπτου, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Ευάγγελος Μπουκουβάλας. (εισήγηση Δ/νση 

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

Σημειώνεται ότι μετά από πρόταση της Προέδρου της Επιτροπής συζητήθηκαν και τα ακόλουθα θέματα 

εκτός ημερήσιας διάταξης: 

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

έργου (κατηγορίας  Α2, ομάδα 7η, α/α 6): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 11.000 

ινδιάνων, στην Τ.Κ. Ανθοχωρίου του Δήμου Μετσόβου, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Παύλος Λίγκας. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & 

Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

 

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

επικυρώθηκε το πρακτικό και οι αποφάσεις της  προηγούμενης, από 28-08-2019 συνεδρίασης της Επιτροπής. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ -ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
4. Καλούδης Βασίλειος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
7. Βαρέλης Δημήτριος 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 6/06-11-2019 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτή 

συγκροτήθηκε με την με αριθμ. με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ5Θ7Λ9-08Π)(ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-

2019) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και τη με αρ.πρωτ.οικ.165042/10286/23-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ577Λ9-Ω5Ρ) 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής, η οποία συνήλθε σε 

δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις έξι (06) 

Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.οικ. 

168117/3540/30-10-2019Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι: 

Α. Μπραΐμη Σταυρούλα, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ. Τα μέλη: Σίμου-Τάσιου Αναστασία, Δηλαβέρη Ρεγγίνα, Καλούδης Βασίλειος,  Γαϊτανίδης Πρόδρομος  

(Μάκης), Λάμπρου Αλκιβιάδης, Βαρέλης Δημήτριος, Φώτης Φώτιος, Κορωναίος Θεόδωρος, Λέκκα Χριστίνα, 

Ριζόπουλος Σπυρίδων, Δημητρίου Δημήτριος, Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, Ζήκος ΝικόλαοςΠεριφερειακοί 

Σύμβουλοι 

Παρούσες ήταν οι Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα Ε. Φουτάκη, 

όπως ορίστηκαν με την αριθμ. αριθμ.οικ.166857/10403/25-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ7Ρ7Λ9-ΟΨΑ) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

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

 

ΘΕΜΑ 1ο 

Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης. 

 

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

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010, ΦΕΚ 233/τ. Α΄/27-12-2010) όπως 

τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του 

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και 

με τη με αριθμ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 3861/2010 
(Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια». 

4. Τη με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ5Θ7Λ9-08Π) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Ηπείρου(ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-2019). 

5. Τη διαδικασία εκλογής Αντιπροέδρου από μέλη της μειοψηφίας, όπως ορίζεται στη με αριθμ. 13/50/03-

10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ5Θ7Λ9-08Π) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου(ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-

2019). 

6. Τη μοναδική υποψηφιότητα για τη θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής του  κ. Δημητρίου Δημήτριου, 

μέλους της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΩΝ». 
7. Τη διαδικασία φανερής ψηφοφορίας. 
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Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 6/142/28-08-2019) 

 
Εκλέγει Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, τον κ. Δημητρίου 

Δημήτριο, μέλος της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΩΝ». 

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

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

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
4. Καλούδης Βασίλειος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
7. Βαρέλης Δημήτριος 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
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Παρούσες ήταν οι Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα Ε. Φουτάκη, 

όπως ορίστηκαν με την αριθμ. αριθμ.οικ.166857/10403/25-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ7Ρ7Λ9-ΟΨΑ) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

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

 
ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 19-08-2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για την υλοποίηση 
του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση αρχαιολογικών εργασιών αποκάλυψης και ανάδειξης Βασιλικών Β & Δ 

στη Νικόπολη», ως προς τα άρθρο 4 «Ισχύς & Διάρκεια»& ως προς τα άρθρο 5 «Χρονοδιάγραμμα 

Υλοποίησης της Σύμβασης» . 

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

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010, ΦΕΚ 233/τ. Α΄/27-12-2010) όπως 

τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του 

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και 

με τη με αριθμ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45/τ. Α΄/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 3861/2010 

(Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια». 

4. Τη με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ5Θ7Λ9-08Π) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Ηπείρου(ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-2019). 

5. Τη με αριθμ. πρωτ. 132887/315/02-09-2019 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πρέβεζας. 

6. Το Πρακτικό Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 19-08-2016 υπογραφείσας 

Προγραμματικής Σύμβασης 

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

(απόφαση 6/143/06-11-2019) 
 

Εγκρίνει την 1η τροποποίηση της από 19-08-2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για την υλοποίηση του 

έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση αρχαιολογικών εργασιών αποκάλυψης και ανάδειξης Βασιλικών Β & Δ στη 

Νικόπολη», ως προς το άρθρο 4 «Ισχύς & Διάρκεια»& ως προς το άρθρο 5 «Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της 

Σύμβασης» . 

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

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

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
4. Καλούδης Βασίλειος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
7. Βαρέλης Δημήτριος 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 6/06-11-2019 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτή 

συγκροτήθηκε με την με αριθμ. με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ5Θ7Λ9-08Π)(ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-

2019) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και τη με αρ.πρωτ.οικ.165042/10286/23-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ577Λ9-Ω5Ρ) 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής, η οποία συνήλθε σε 

δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις έξι (06) 

Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.οικ. 

168117/3540/30-10-2019Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι: 

Α. Μπραΐμη Σταυρούλα, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ. Τα μέλη: Σίμου-Τάσιου Αναστασία, Δηλαβέρη Ρεγγίνα, Καλούδης Βασίλειος,  Γαϊτανίδης Πρόδρομος  

(Μάκης), Λάμπρου Αλκιβιάδης, Βαρέλης Δημήτριος, Φώτης Φώτιος, Κορωναίος Θεόδωρος, Λέκκα Χριστίνα, 

Ριζόπουλος Σπυρίδων, Δημητρίου Δημήτριος, Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, Ζήκος ΝικόλαοςΠεριφερειακοί 

Σύμβουλοι 

Παρούσες ήταν οι Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα Ε. Φουτάκη, 

όπως ορίστηκαν με την αριθμ. αριθμ.οικ.166857/10403/25-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ7Ρ7Λ9-ΟΨΑ) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

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

 
ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της μεταξύ της Περιφέρειας του 
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων  για την υλοποίηση του 
έργου με τίτλο: «Καθαρισμός ξυλόγλυπτου τέμπλου του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αθανασίου 

Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ  (με ΦΠΑ)  και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την 
Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

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

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010, ΦΕΚ 233/τ. Α΄/27-12-2010) όπως 

τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του 

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και 

με τη με αριθμ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 3861/2010 

(Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια». 

4. Τη με αριθμ. 13/50/03-10-2019  (ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-2019)απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Ηπείρου(ΑΔΑ:ΩΠ5Θ7Λ9-08Π). 

5. Την αριθμ. 155492/5158/09-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης 
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6. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 161836/5382/18-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την τοποθέτηση της κ. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας, μέλους της της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»“Προφανώς και υπάρχει ανάγκη να γίνουν οι εργασίες.Είτε μας αρέσει είτε όχι οι εκκλησίες 

με τη διακόσμησή τους είναι στοιχεία του πολιτισμού μας κι αυτό δεν αμφισβητείται από κανένα.Το 

κράτος με τα υπουργεία του, τις εφορείες αρχαιοτήτων κλπ προφανώς και πρέπει να εποπτεύουν τις 

εργασίες ως στοιχεία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. 'Άρα ορθά συμμετέχει το υπουργείο πολιτισμού 

στη σύμβαση.Εδώ όμως θα πρέπει να αποφασίσουμε: Αν είναι πολιτισμική κληρονομία θα πρέπει να την 

αντιμετωπίζουμε ως τέτοια. Αν από την άλλη είναι περιουσία των μητροπόλεων, οι οποίες παίρνουν και 

όλα τα έσοδα, θα πρέπει να έχουν και τις τεχνικές υπηρεσίες να συντηρούν τα κτίρια, τις τοιχογραφίες και 

τα ξυλόγλυπτα. Το επιτρέπει το νομικό καθεστώς τους. Αυτή τη στιγμή όμως το κράτος αναθέτει στην 

τοπική διοίκηση τέτοιες αρμοδιότητες, με το λαό να πληρώνει πάλι για το μάρμαρο. Φυσικά το υπόβαθρο 

για τέτοιες πρακτικές το δημιουργεί το γεγονός ότι δεν προχωράμε στο υπερώριμο αίτημα για διαχωρισμό 

κράτους εκκλησίας.Για εμάς, δεν μπορεί να αποτελούν δαπάνη της περιφέρειας. Βρέθηκε το νομικό 

«παραθυράκι» των προγραμματικών συμβάσεων, και χωράμε ζητήματα που για εμάς είναι εκτός 

αρμοδιότητας. Γιατί το λέμε; Γιατί όταν παίρνεις χρήματα από κάπου που δεν έχει αρμοδιότητα, από 

κάπου το στερείς. Υπάρχουν ανάγκες μέσα στις δικές μας αρμοδιότητες. Στη σημερινή συνεδρίαση 

καλούμαστε να εγκρίνουμε συνολικά 187 χιλιάδες για εκκλησίες. «Ζυγίζοντάς το» σε λαϊκές ανάγκες είναι 

αδιανόητο να πάνε σε ζητήματα εκτός αρμοδιότητας και να μην καλύπτονται πχ ανάγκες στη δημιουργία 

παιδικών σταθμών μέσα στην πόλη, και να μένουν γυναίκες στο σπίτι γιατί δεν έχουν που να αφήσουν τα 

βρέφη και να πάνε για δουλειά….Εμείς δεν αποδεχόμαστε υπόνοιες ότι δεν μας ενδιαφέρει η διατήρηση 

της πολιτισμικής κληρονομιάς. Αντίθετα αποδεικνύεται ότι και από τη συζήτηση ότι πραγματικό κίνητρο 

για τέτοιες συμβάσεις είναι ο θρησκευτικός τουρισμός και τα έσοδά του.” 

8. Τις επιφυλάξεις που διατύπωσε ο κ. Ζήκος Νικόλαος, μέλος της παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΗΠΕΙΡΟ» περί ανάγκης  πραγματοποίησης ανοιχτών διαγωνισμών κι όχι απευθείας αναθέσεων. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 6/144/06-11-2019) 

 

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

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

με τίτλο: «Καθαρισμός ξυλόγλυπτου τέμπλου του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων», 

προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ (με ΦΠΑ).    

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Ηπείρου την κα. Τσέτσου 

Μαρία, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 

με αναπληρώτριά της την κα. Βάββα Λαμπρινή, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, μέλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
4. Καλούδης Βασίλειος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
7. Βαρέλης Δημήτριος 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 6/06-11-2019 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτή 

συγκροτήθηκε με την με αριθμ. με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ5Θ7Λ9-08Π)(ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-

2019) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και τη με αρ.πρωτ.οικ.165042/10286/23-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ577Λ9-Ω5Ρ) 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής, η οποία συνήλθε σε 

δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις έξι (06) 

Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.οικ. 

168117/3540/30-10-2019Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι: 

Α. Μπραΐμη Σταυρούλα, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ. Τα μέλη: Σίμου-Τάσιου Αναστασία, Δηλαβέρη Ρεγγίνα, Καλούδης Βασίλειος,  Γαϊτανίδης Πρόδρομος  

(Μάκης), Λάμπρου Αλκιβιάδης, Βαρέλης Δημήτριος, Φώτης Φώτιος, Κορωναίος Θεόδωρος, Λέκκα Χριστίνα, 

Ριζόπουλος Σπυρίδων, Δημητρίου Δημήτριος, Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, Ζήκος ΝικόλαοςΠεριφερειακοί 

Σύμβουλοι 

Παρούσες ήταν οι Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα Ε. Φουτάκη, 

όπως ορίστηκαν με την αριθμ. αριθμ.οικ.166857/10403/25-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ7Ρ7Λ9-ΟΨΑ) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

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

 
ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του 
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως & Πρεβέζης για την 
υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση μέρους των τοιχογραφιών του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου του 

Κατσούρη», προϋπολογισμού 25.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την 
Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

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

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010, ΦΕΚ 233/τ. Α΄/27-12-2010) όπως 

τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του 

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και 

με τη με αριθμ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 3861/2010 

(Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια». 

4. Τη με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ5Θ7Λ9-08Π) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Ηπείρου(ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-2019). 

5. Την αριθμ. 140188/4587/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης 
6. Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΤ/518768/371627/3894/27-09-2019 έγγραφο της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Άρτας. 
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7. Την τοποθέτηση της κ. Ζέκα-ΠάσχουΚωνσταντίνας, μέλους της της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

“Προφανώς και υπάρχει ανάγκη να γίνουν οι εργασίες. Είτε μας αρέσει είτε όχι οι εκκλησίες με τη 

διακόσμησή τους είναι στοιχεία του πολιτισμού μας κι αυτό δεν αμφισβητείται από κανένα. Το κράτος με 

τα υπουργεία του, τις εφορείες αρχαιοτήτων κλπ προφανώς και πρέπει να εποπτεύουν τις εργασίες ως 

στοιχεία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. 'Άρα ορθά συμμετέχει το υπουργείο πολιτισμού στη 

σύμβαση. Εδώ όμως θα πρέπει να αποφασίσουμε: Αν είναι πολιτισμική κληρονομία θα πρέπει να την 

αντιμετωπίζουμε ως τέτοια. Αν από την άλλη είναι περιουσία των μητροπόλεων, οι οποίες παίρνουν και 

όλα τα έσοδα, θα πρέπει να έχουν και τις τεχνικές υπηρεσίες να συντηρούν τα κτίρια, τις τοιχογραφίες και 

τα ξυλόγλυπτα. Το επιτρέπει το νομικό καθεστώς τους. Αυτή τη στιγμή όμως το κράτος αναθέτει στην 

τοπική διοίκηση τέτοιες αρμοδιότητες, με το λαό να πληρώνει πάλι για το μάρμαρο. Φυσικά το υπόβαθρο 

για τέτοιες πρακτικές το δημιουργεί το γεγονός ότι δεν προχωράμε στο υπερώριμο αίτημα για διαχωρισμό 

κράτους εκκλησίας. Για εμάς, δεν μπορεί να αποτελούν δαπάνη της περιφέρειας. Βρέθηκε το νομικό 

«παραθυράκι» των προγραμματικών συμβάσεων, και χωράμε ζητήματα που για εμάς είναι εκτός 

αρμοδιότητας. Γιατί το λέμε; Γιατί όταν παίρνεις χρήματα από κάπου που δεν έχει αρμοδιότητα, από 

κάπου το στερείς. Υπάρχουν ανάγκες μέσα στις δικές μας αρμοδιότητες.  Στη σημερινή συνεδρίαση 

καλούμαστε να εγκρίνουμε συνολικά 187 χιλιάδες για εκκλησίες. «Ζυγίζοντάς το» σε λαϊκές ανάγκες είναι 

αδιανόητο να πάνε σε ζητήματα εκτός αρμοδιότητας και να μην καλύπτονται πχ ανάγκες στη δημιουργία 

παιδικών σταθμών μέσα στην πόλη, και να μένουν γυναίκες στο σπίτι γιατί δεν έχουν που να αφήσουν τα 

βρέφη και να πάνε για δουλειά….Εμείς δεν αποδεχόμαστε υπόνοιες ότι δεν μας ενδιαφέρει η διατήρηση 

της πολιτισμικής κληρονομιάς. Αντίθετα αποδεικνύεται ότι και από τη συζήτηση ότι πραγματικό κίνητρο 

για τέτοιες συμβάσεις είναι ο θρησκευτικός τουρισμός και τα έσοδά του.”  

8. Τις επιφυλάξεις που διατύπωσε ο κ. Ζήκος Νικόλαος, μέλος της παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΗΠΕΙΡΟ» περί ανάγκης πραγματοποίησης ανοιχτών διαγωνισμών κι όχι απευθείας αναθέσεων. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 6/145/06-11-2019) 

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

Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως & Πρεβέζης για την 

υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση μέρους των τοιχογραφιών του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου του 

Κατσούρη», προϋπολογισμού 25.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ). 

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

Ηπείρουμε αναπληρώτριά της την κα. Ζιάκκα Βαρβάρα, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), 

υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 
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� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, μέλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
4. Καλούδης Βασίλειος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
7. Βαρέλης Δημήτριος 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθμ. 6/06-11-2019 Πρακτικό Συνεδριάσεως 
 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτή 

συγκροτήθηκε με την με αριθμ. με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ5Θ7Λ9-08Π)(ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-

2019) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και τη με αρ.πρωτ.οικ.165042/10286/23-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ577Λ9-Ω5Ρ) 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής, η οποία συνήλθε σε 

δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις έξι (06) 

Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.οικ. 

168117/3540/30-10-2019Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι: 

Α. Μπραΐμη Σταυρούλα, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου της 

Περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ. Τα μέλη: Σίμου-Τάσιου Αναστασία, Δηλαβέρη Ρεγγίνα, Καλούδης Βασίλειος,  Γαϊτανίδης Πρόδρομος  

(Μάκης), Λάμπρου Αλκιβιάδης, Βαρέλης Δημήτριος, Φώτης Φώτιος, Κορωναίος Θεόδωρος, Λέκκα Χριστίνα, 

Ριζόπουλος Σπυρίδων, Δημητρίου Δημήτριος, Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, Ζήκος ΝικόλαοςΠεριφερειακοί 

Σύμβουλοι 

Παρούσες ήταν οι Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα Ε. Φουτάκη, 

όπως ορίστηκαν με την αριθμ. αριθμ.οικ.166857/10403/25-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ7Ρ7Λ9-ΟΨΑ) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 5ο 

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

Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Άρταςγια την εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: «Συντήρηση βυζαντινών τοιχογραφιών του Βυζαντινού ναού της Κόκκινης Εκκλησιάς» 

προϋπολογισμού 37.200,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με 

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

 

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

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010, ΦΕΚ 233/τ. Α΄/27-12-2010) όπως 

τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του 

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και 

με τη με αριθμ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 3861/2010 

(Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια». 
4. Τη με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ5Θ7Λ9-08Π)απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Ηπείρου(ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-2019). 

5. Την αριθμ. 81225/2671/19-06-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης 

ΑΔΑ: Ψ1ΦΨ7Λ9-1Δ8



17 

 

6. Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΤ/525878/376710/3941/30-09-2019 έγγραφο της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Άρτας. 

7. Την τοποθέτηση της κ. Ζέκα-ΠάσχουΚωνσταντίνας, μέλους της της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

“Προφανώς και υπάρχει ανάγκη να γίνουν οι εργασίες. Είτε μας αρέσει είτε όχι οι εκκλησίες με τη 

διακόσμησή τους είναι στοιχεία του πολιτισμού μας κι αυτό δεν αμφισβητείται από κανένα. Το κράτος με 

τα υπουργεία του, τις εφορείες αρχαιοτήτων κλπ προφανώς και πρέπει να εποπτεύουν τις εργασίες ως 

στοιχεία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. 'Άρα ορθά συμμετέχει το υπουργείο πολιτισμού στη 

σύμβαση. Εδώ όμως θα πρέπει να αποφασίσουμε: Αν είναι πολιτισμική κληρονομία θα πρέπει να την 

αντιμετωπίζουμε ως τέτοια. Αν από την άλλη είναι περιουσία των μητροπόλεων, οι οποίες παίρνουν και 

όλα τα έσοδα, θα πρέπει να έχουν και τις τεχνικές υπηρεσίες να συντηρούν τα κτίρια, τις τοιχογραφίες και 

τα ξυλόγλυπτα. Το επιτρέπει το νομικό καθεστώς τους. Αυτή τη στιγμή όμως το κράτος αναθέτει στην 

τοπική διοίκηση τέτοιες αρμοδιότητες, με το λαό να πληρώνει πάλι για το μάρμαρο. Φυσικά το υπόβαθρο 

για τέτοιες πρακτικές το δημιουργεί το γεγονός ότι δεν προχωράμε στο υπερώριμο αίτημα για διαχωρισμό 

κράτους εκκλησίας. Για εμάς, δεν μπορεί να αποτελούν δαπάνη της περιφέρειας. Βρέθηκε το νομικό 

«παραθυράκι» των προγραμματικών συμβάσεων, και χωράμε ζητήματα που για εμάς είναι εκτός 

αρμοδιότητας. Γιατί το λέμε; Γιατί όταν παίρνεις χρήματα από κάπου που δεν έχει αρμοδιότητα, από 

κάπου το στερείς. Υπάρχουν ανάγκες μέσα στις δικές μας αρμοδιότητες.  Στη σημερινή συνεδρίαση 

καλούμαστε να εγκρίνουμε συνολικά 187 χιλιάδες για εκκλησίες. «Ζυγίζοντάς το» σε λαϊκές ανάγκες είναι 

αδιανόητο να πάνε σε ζητήματα εκτός αρμοδιότητας και να μην καλύπτονται πχ ανάγκες στη δημιουργία 

παιδικών σταθμών μέσα στην πόλη, και να μένουν γυναίκες στο σπίτι γιατί δεν έχουν που να αφήσουν τα 

βρέφη και να πάνε για δουλειά….Εμείς δεν αποδεχόμαστε υπόνοιες ότι δεν μας ενδιαφέρει η διατήρηση 

της πολιτισμικής κληρονομιάς. Αντίθετα αποδεικνύεται ότι και από τη συζήτηση ότι πραγματικό κίνητρο 

για τέτοιες συμβάσεις είναι ο θρησκευτικός τουρισμός και τα έσοδά του.”  

8. Τις επιφυλάξεις που διατύπωσε ο κ. Ζήκος Νικόλαος, μέλος της παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΗΠΕΙΡΟ» περί ανάγκης πραγματοποίησης ανοιχτών διαγωνισμών κι όχι απευθείας αναθέσεων. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 6/146/06-11-2019) 

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

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

τίτλο: «Συντήρηση βυζαντινών τοιχογραφιών του Βυζαντινού ναού της Κόκκινης Εκκλησιάς» προϋπολογισμού 

37.200,00 € (με ΦΠΑ). 

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

Ηπείρουμε αναπληρώτριά της την κα. Ζιάκκα Βαρβάρα, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), 

υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 
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� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, μέλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 

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

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
4. Καλούδης Βασίλειος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
7. Βαρέλης Δημήτριος 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθμ. 6/06-11-2019 Πρακτικό Συνεδριάσεως 
 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτή 

συγκροτήθηκε με την με αριθμ. με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ5Θ7Λ9-08Π)(ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-

2019) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και τη με αρ.πρωτ.οικ.165042/10286/23-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ577Λ9-Ω5Ρ) 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής, η οποία συνήλθε σε 

δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις έξι (06) 

Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.οικ. 

168117/3540/30-10-2019Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι: 

Α. Μπραΐμη Σταυρούλα, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου της 

Περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ. Τα μέλη: Σίμου-Τάσιου Αναστασία, Δηλαβέρη Ρεγγίνα, Καλούδης Βασίλειος,  Γαϊτανίδης Πρόδρομος  

(Μάκης), Λάμπρου Αλκιβιάδης, Βαρέλης Δημήτριος, Φώτης Φώτιος, Κορωναίος Θεόδωρος, Λέκκα Χριστίνα, 

Ριζόπουλος Σπυρίδων, Δημητρίου Δημήτριος, Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, Ζήκος ΝικόλαοςΠεριφερειακοί 

Σύμβουλοι 

Παρούσες ήταν οι Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα Ε. Φουτάκη, 

όπως ορίστηκαν με την αριθμ. αριθμ.οικ.166857/10403/25-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ7Ρ7Λ9-ΟΨΑ) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 6ο 

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

του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Καθαρισμός ιαματικών πηγών «Νέλλες» στην 

Κλειδωνιά  δήμου Κόνιτσας» προϋπολογισμού 24.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από 

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

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

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010, ΦΕΚ 233/τ. Α΄/27-12-2010) όπως 

τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του 

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και 
με τη με αριθμ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 3861/2010 

(Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια». 

4. Τη με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ5Θ7Λ9-08Π) (ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-2019)απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 78824/2616/14-06-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης 
6. Η με αριθμ. πρωτ. οικ.161761/5381/18-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  

Περιφέρειας Ηπείρου. 
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10. Την τοποθέτηση της κ. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας, μέλους της της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» “Η 

περιφέρεια έρχεται να αξιοποιήσει τον αντιλαϊκό Καλλικράτη, προκειμένου να μπαλώσει τα τεράστια 

κενά και τις ελλείψεις που υπάρχουν στις υπηρεσίες των δήμων στο όνομα δήθεν της βοήθεια. Φυσικά 

και αυτή η βοήθεια δεν πρόκειται να γίνει με συνεργεία της περιφέρειας. Δημοπρατήσεις θα γίνουν πάλι 

σε εργολάβους θα δοθούν που θα επιβλέπονται από μηχανικούς της περιφέρειας. Το ερώτημα είναι : 

είναι βοήθεια προς τους Δήμους να στέλνουμε τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας να βγάζουν 

διαγωνισμούς και να επιβλέπουν ; Κατά τη γνώμη μας όχι. Από την πλευρά, συμμετέχουμε στο κίνημα 

στους ΟΤΑ και εκεί το έχουμε καθαρό ότι τέτοια έργα όχι απλά δεν λύνουν το πρόβλημα αλλά το 

συγκαλύπτουν κιόλας. Η ψήφος μας, δεν αφορά στην ανάγκη να γίνουν τα έργα. Πρέπει να γίνουν τα 

έργα. Διαφωνούμε με τον τρόπο που επιλέγεται για να γίνουν αυτά τα έργα. Η διαφωνία είναι με την 

πολιτική που βάζει εμπόδια στις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού (στα πλαίσια του μικρού και 

ευέλικτου κράτους), στην πολιτική που δεν χρηματοδοτεί τους δήμους για τέτοια μικρά έργα (γιατί αυτά 

είναι αρμοδιότητα των Δήμων) και την ίδια στιγμή ακριβώς επειδή δεν γίνονται προσλήψεις 

εντατικοποιεί τη δουλειά σε όσους έχουν μείνει στις υπηρεσίες.” 

11. Τις επιφυλάξεις που διατύπωσε ο κ. Ζήκος Νικόλαος, μέλος της παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΗΠΕΙΡΟ» περί ανάγκης πραγματοποίησης ανοιχτών διαγωνισμών κι όχι απευθείας αναθέσεων. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 6/147/06-11-2019) 

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

Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Καθαρισμός ιαματικών πηγών «Νέλλες» στην 

Κλειδωνιά  δήμου Κόνιτσας» προϋπολογισμού 24.000,00 € (με ΦΠΑ). 

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

α) την κα. Δόνου Αμαλία, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρώτριά της την κα. Τζανίδη Βιολέτα, ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων 

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

β) τον κ. Αντωνίου Ιωάννη,ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή του τον κ. Νάκα Αθανάσιο, ΤΕ Μηχανικών 

(Μηχανολόγων Μηχανικών),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ιωαννίνων. 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, μέλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 

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

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

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
4. Καλούδης Βασίλειος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
7. Βαρέλης Δημήτριος 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 6/06-11-2019 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτή 

συγκροτήθηκε με την με αριθμ. με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ5Θ7Λ9-08Π)(ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-

2019) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και τη με αρ.πρωτ.οικ.165042/10286/23-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ577Λ9-Ω5Ρ) 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής, η οποία συνήλθε σε 

δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις έξι (06) 

Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.οικ. 

168117/3540/30-10-2019Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι: 

Α. Μπραΐμη Σταυρούλα, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου της 

Περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ. Τα μέλη: Σίμου-Τάσιου Αναστασία, Δηλαβέρη Ρεγγίνα, Καλούδης Βασίλειος,  Γαϊτανίδης Πρόδρομος  

(Μάκης), Λάμπρου Αλκιβιάδης, Βαρέλης Δημήτριος, Φώτης Φώτιος, Κορωναίος Θεόδωρος, Λέκκα Χριστίνα, 

Ριζόπουλος Σπυρίδων, Δημητρίου Δημήτριος, Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, Ζήκος Νικόλαος Περιφερειακοί 

Σύμβουλοι 

Παρούσες ήταν οι Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα Ε. Φουτάκη, 

όπως ορίστηκαν με την αριθμ. αριθμ.οικ.166857/10403/25-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ7Ρ7Λ9-ΟΨΑ) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 
 

ΘΕΜΑ 7ο 

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

του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης 

πολυαιθυλενίου για την εξυπηρέτηση ιχθυοκαλλιεργητών Τ.Κ Καλλιθέας Δήμου Κόνιτσας» 

προϋπολογισμού 6.815,04 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με 

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

 

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

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010, ΦΕΚ 233/τ. Α΄/27-12-2010) όπως 

τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του 

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και 

με τη με αριθμ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 3861/2010 

(Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια». 

4. Τη με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ5Θ7Λ9-08Π) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 

(ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-2019). 

5. Την αριθμ. 145116/4785/24-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης 
6. Η με αριθμ. πρωτ. οικ.160061/5328/16-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  

Περιφέρειας Ηπείρου. 
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7. Την τοποθέτηση της κ. Ζέκα-ΠάσχουΚωνσταντίνας, μέλους της της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» “Η 

περιφέρεια έρχεται να αξιοποιήσει τον αντιλαϊκό Καλλικράτη, προκειμένου να μπαλώσει τα τεράστια 

κενά και τις ελλείψεις που υπάρχουν στις υπηρεσίες των δήμων στο όνομα δήθεν της βοήθεια.  Φυσικά 

και αυτή η βοήθεια δεν πρόκειται να γίνει με συνεργεία της περιφέρειας. Δημοπρατήσεις θα γίνουν πάλι 

σε εργολάβους θα δοθούν που θα επιβλέπονται από μηχανικούς της περιφέρειας.  Το ερώτημα είναι : 

είναι βοήθεια προς τους Δήμους να στέλνουμε τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας να βγάζουν 

διαγωνισμούς και να επιβλέπουν ;  Κατά τη γνώμη μας όχι. Από την πλευρά, συμμετέχουμε στο κίνημα 

στους ΟΤΑ και εκεί το έχουμε καθαρό ότι τέτοια έργα όχι απλά δεν λύνουν το πρόβλημα αλλά το 

συγκαλύπτουν κιόλας.  Η ψήφος μας, δεν αφορά στην ανάγκη να γίνουν τα έργα. Πρέπει να γίνουν τα 

έργα. Διαφωνούμε με τον τρόπο που επιλέγεται για να γίνουν αυτά τα έργα. Η διαφωνία είναι με την 

πολιτική που βάζει εμπόδια στις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού (στα πλαίσια του μικρού και ευέλικτου 

κράτους), στην πολιτική που δεν χρηματοδοτεί τους δήμους για τέτοια μικρά έργα (γιατί αυτά είναι 

αρμοδιότητα των Δήμων) και την ίδια στιγμή ακριβώς επειδή δεν γίνονται προσλήψεις εντατικοποιεί τη 

δουλειά σε όσους έχουν μείνει στις υπηρεσίες.” 

8. Τις επιφυλάξεις που διατύπωσε ο κ. Ζήκος Νικόλαος, μέλος της παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΗΠΕΙΡΟ» περί ανάγκης πραγματοποίησης ανοιχτών διαγωνισμών κι όχι απευθείας αναθέσεων. 
9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 6/148/06-11-2019) 

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

Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης πολυαιθυλενίου για 

την εξυπηρέτηση ιχθυοκαλλιεργητών Τ.Κ Καλλιθέας Δήμου Κόνιτσας» προϋπολογισμού 6.815,04 € (με ΦΠΑ). 

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

α) τον κ. Αντωνίου Ιωάννη,ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή του τον κ. Νάκα Αθανάσιο, ΤΕ Μηχανικών 

(Μηχανολόγων Μηχανικών),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ιωαννίνωνκαι 

β) τον κ. Νάκο Αργύριο, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων),υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή του τον κ. Καραγιαννίδη Χρήστο, κλάδου ΠΕ 

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

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, μέλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 

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

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

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραμματέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
4. Καλούδης Βασίλειος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
7. Βαρέλης Δημήτριος 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 6/06-11-2019 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτή 

συγκροτήθηκε με την με αριθμ. με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ5Θ7Λ9-08Π)(ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-

2019) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και τη με αρ.πρωτ.οικ.165042/10286/23-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ577Λ9-Ω5Ρ) 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής, η οποία συνήλθε σε 

δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις έξι (06) 

Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.οικ. 

168117/3540/30-10-2019Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι: 

Α. Μπραΐμη Σταυρούλα, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ. Τα μέλη: Σίμου-Τάσιου Αναστασία, Δηλαβέρη Ρεγγίνα, Καλούδης Βασίλειος,  Γαϊτανίδης Πρόδρομος  

(Μάκης), Λάμπρου Αλκιβιάδης, Βαρέλης Δημήτριος, Φώτης Φώτιος, Κορωναίος Θεόδωρος, Λέκκα Χριστίνα, 

Ριζόπουλος Σπυρίδων, Δημητρίου Δημήτριος, Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, Ζήκος Νικόλαος Περιφερειακοί 

Σύμβουλοι 

Παρούσες ήταν οι Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα Ε. Φουτάκη, 

όπως ορίστηκαν με την αριθμ. αριθμ.οικ.166857/10403/25-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ7Ρ7Λ9-ΟΨΑ) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

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

 
ΘΕΜΑ 8ο 

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

του Δήμου Ζαγορίου για την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΠΙΓΚΟΥ», και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  

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

έργου. 

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

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010, ΦΕΚ 233/τ. Α΄/27-12-2010) όπως 
τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του 

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και 

με τη με αριθμ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 3861/2010 

(Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια». 

4. Τη με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ5Θ7Λ9-08Π) (ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-2019)απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου. 
5. Την αριθμ.190/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγορίου 

6. Την τοποθέτηση της κ. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας, μέλους της της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» “Θα 

συμφωνήσουμε ότι είναι προσβλητικός ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται τα απόβλητα στα χωριά.  

Αυτή ακριβώς η σύμβαση είναι ένα ακόμα καλό επιχείρημα για την πρόταση του ΚΚΕ, για ενιαίο φορέα 

διαχείρισης των αποβλήτων,για κεντρικό σχεδιασμό. Για φορέα που θα μπορεί να διασυνδέει τα έργα, 
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που θα αποκτά τεχνογνωσία και για τις πιο δύσβατες περιοχές, που θα αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα το 

θέμα.  Ο σημερινός τρόπος ανάπτυξης θεωρεί δεδομένη την άναρχη οικιστική ανάπτυξη, την άναρχη 

δόμηση, και προφανώς όπως αποδεικνύεται από τη σύμβαση αντιμετωπίζει αποσπασματικά, ακόμα και 

τα πιο βασικά έργα όπως τα έργα αποχέτευσης. Και για να μην γελιόμαστε, αν δεν υπήρχε τουριστική 

ανάπτυξη, ούτε σε 1000 χρόνια δεν θα έβλεπαν αποχετευτικό.  Αποδεικνύεται ότι όσο  δεν υπάρχει 

κεντρικός σχεδιασμός που να βάζει στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες (άρα το καθαρό περιβάλλον) 

που να βάζει την ποιότητα ζωής πάνω από τα κέρδη θα πανηγυρίζουμε για τα αυτονόητα. Αποδεικνύεται 

ότι όσο τέτοια έργα δεν είναι αρμοδιότητα του ενιαίου φορέα διαχείρισης αποβλήτων, αλλά αποτελούν 

πεδίο κερδοφορίας για τους εργολάβους ο λαός «θα τα βλέπει με το κιάλι» όταν, σαν, και άμα, ανοίγουν 

προγράμματα  Εμείς το έργο το θεωρούμε απαραίτητο, κι ας άργησε.  Δεν συμφωνούμε με τον τρόπο που 

κατασκευάζεται.  Ψηφίζουμε τη δική μας πρόταση (δηλαδή ότι το έργο πρέπει να γίνει από ενιαίο φορέα 

διαχείρισης των αποβλήτων κλπ).” 

7. Τις επιφυλάξεις που διατύπωσε ο κ. Ζήκος Νικόλαος, μέλος της παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΗΠΕΙΡΟ» περί ανάγκης πραγματοποίησης ανοιχτών διαγωνισμών κι όχι απευθείας αναθέσεων. 
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 6/149/06-11-2019) 

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

Δήμου Ζαγορίου για την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΠΙΓΚΟΥ». 

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

α) την κα. Σιαμπίρη Δέσποινα,ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή του τον κ. Ζάννης Κωνσταντίνος, ΠΕ Μηχανικών (Αγρονόμων & 

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

β) τον κ. Σταύρου Γεώργιος, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή του τον κ. Τσιούμπο Δημήτριο, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών 

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

� ΛΕΥΚΟ ψήφισεη κ. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα,  μέλος  της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
4. Καλούδης Βασίλειος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
7. Βαρέλης Δημήτριος 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 6/06-11-2019 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτή 

συγκροτήθηκε με την με αριθμ. με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ5Θ7Λ9-08Π)(ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-

2019) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και τη με αρ.πρωτ.οικ.165042/10286/23-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ577Λ9-Ω5Ρ) 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής, η οποία συνήλθε σε 

δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις έξι (06) 

Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.οικ. 

168117/3540/30-10-2019Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι: 

Α. Μπραΐμη Σταυρούλα, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ. Τα μέλη: Σίμου-Τάσιου Αναστασία, Δηλαβέρη Ρεγγίνα, Καλούδης Βασίλειος,  Γαϊτανίδης Πρόδρομος  

(Μάκης), Λάμπρου Αλκιβιάδης, Βαρέλης Δημήτριος, Φώτης Φώτιος, Κορωναίος Θεόδωρος, Λέκκα Χριστίνα, 

Ριζόπουλος Σπυρίδων, Δημητρίου Δημήτριος, Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, Ζήκος Νικόλαος Περιφερειακοί 

Σύμβουλοι 

Παρούσες ήταν οι Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα Ε. Φουτάκη, 

όπως ορίστηκαν με την αριθμ. αριθμ.οικ.166857/10403/25-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ7Ρ7Λ9-ΟΨΑ) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

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

 
ΘΕΜΑ 9ο 

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

του Δήμου  Ζαγορίου για την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΗΣ» και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την 

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

 

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

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010, ΦΕΚ 233/τ. Α΄/27-12-2010) όπως 
τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του 

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και 

με τη με αριθμ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 3861/2010 

(Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια». 

4. Τη με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ5Θ7Λ9-08Π) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 

(ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-2019). 
5. Την αριθμ.191/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγορίου 

6. Την τοποθέτηση της κ. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας, μέλους της της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» “Θα 

συμφωνήσουμε ότι είναι προσβλητικός ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται τα απόβλητα στα χωριά.  

Αυτή ακριβώς η σύμβαση είναι ένα ακόμα καλό επιχείρημα για την πρόταση του ΚΚΕ, για ενιαίο φορέα 

διαχείρισης των αποβλήτων,για κεντρικό σχεδιασμό. Για φορέα που θα μπορεί να διασυνδέει τα έργα, 
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που θα αποκτά τεχνογνωσία και για τις πιο δύσβατες περιοχές, που θα αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα το 

θέμα. Ο σημερινός τρόπος ανάπτυξης θεωρεί δεδομένη την άναρχη οικιστική ανάπτυξη, την άναρχη 

δόμηση, και προφανώς όπως αποδεικνύεται από τη σύμβαση αντιμετωπίζει αποσπασματικά, ακόμα και 

τα πιο βασικά έργα όπως τα έργα αποχέτευσης. Και για να μην γελιόμαστε, αν δεν υπήρχε τουριστική 

ανάπτυξη, ούτε σε 1000 χρόνια δεν θα έβλεπαν αποχετευτικό. Αποδεικνύεται ότι όσο  δεν υπάρχει 

κεντρικός σχεδιασμός που να βάζει στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες (άρα το καθαρό περιβάλλον) 

που να βάζει την ποιότητα ζωής πάνω από τα κέρδη θα πανηγυρίζουμε για τα αυτονόητα.Αποδεικνύεται 

ότι όσο τέτοια έργα δεν είναι αρμοδιότητα του ενιαίου φορέα διαχείρισης αποβλήτων, αλλά αποτελούν 

πεδίο κερδοφορίας για τους εργολάβους ο λαός «θα τα βλέπει με το κιάλι» όταν, σαν, και άμα, ανοίγουν 

προγράμματα  Εμείς το έργο το θεωρούμε απαραίτητο, κι ας άργησε. Δεν συμφωνούμε με τον τρόπο που 

κατασκευάζεται. Ψηφίζουμε τη δική μας πρόταση (δηλαδή ότι το έργο πρέπει να γίνει από ενιαίο φορέα 

διαχείρισης των αποβλήτων κλπ).” 

7. Τις επιφυλάξεις που διατύπωσε ο κ. Ζήκος Νικόλαος, μέλος της παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΗΠΕΙΡΟ» περί ανάγκης πραγματοποίησης ανοιχτών διαγωνισμών κι όχι απευθείας αναθέσεων. 
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 6/150/06-11-2019) 

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

Δήμου  Ζαγορίου για την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΗΣ». 

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

α) την κα. Σιαμπίρη Δέσποινα, ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφων  Μηχανικών),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή του τον κ. Ζάννης Κωνσταντίνος, ΠΕ Μηχανικών (Αγρονόμων & 

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

β) τον κ. Σταύρου Γεώργιος, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή του τον κ. Τσιούμπο Δημήτριο, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών 

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

� ΛΕΥΚΟ ψήφισε η κ. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα,  μέλος  της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
4. Καλούδης Βασίλειος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
7. Βαρέλης Δημήτριος 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 6/06-11-2019 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτή 

συγκροτήθηκε με την με αριθμ. με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ5Θ7Λ9-08Π)(ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-

2019) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και τη με αρ.πρωτ.οικ.165042/10286/23-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ577Λ9-Ω5Ρ) 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής, η οποία συνήλθε σε 

δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις έξι (06) 

Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.οικ. 

168117/3540/30-10-2019Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι: 

Α. Μπραΐμη Σταυρούλα, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου της 

Περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ. Τα μέλη: Σίμου-Τάσιου Αναστασία, Δηλαβέρη Ρεγγίνα, Καλούδης Βασίλειος,  Γαϊτανίδης Πρόδρομος  

(Μάκης), Λάμπρου Αλκιβιάδης, Βαρέλης Δημήτριος, Φώτης Φώτιος, Κορωναίος Θεόδωρος, Λέκκα Χριστίνα, 

Ριζόπουλος Σπυρίδων, Δημητρίου Δημήτριος, Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, Ζήκος Νικόλαος Περιφερειακοί 

Σύμβουλοι 

Παρούσες ήταν οι Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα Ε. Φουτάκη, 

όπως ορίστηκαν με την αριθμ. αριθμ.οικ.166857/10403/25-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ7Ρ7Λ9-ΟΨΑ) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 
 

ΘΕΜΑ 10ο 

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

του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Φωτισμός 

μονοπατιού και καταρρακτών στο Δ.Δ Καταρράκτη δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 

97.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους 

αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

 

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

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010, ΦΕΚ 233/τ. Α΄/27-12-2010) όπως 

τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του 

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και 

με τη με αριθμ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 3861/2010 

(Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια». 
4. Τη με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ5Θ7Λ9-08Π) (ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-2019)απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 148308/4916/30-09-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 02-10-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη 

Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης 
6. Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 162889/5427/21-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  

Περιφέρειας Ηπείρου. 
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7. Την τοποθέτηση της κ. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας, μέλους της της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» “Η 

περιφέρεια έρχεται να αξιοποιήσει τον αντιλαϊκό Καλλικράτη, προκειμένου να μπαλώσει τα τεράστια 

κενά και τις ελλείψεις που υπάρχουν στις υπηρεσίες των δήμων στο όνομα δήθεν της βοήθεια.  Φυσικά 

και αυτή η βοήθεια δεν πρόκειται να γίνει με συνεργεία της περιφέρειας. Δημοπρατήσεις θα γίνουν πάλι 

σε εργολάβους θα δοθούν που θα επιβλέπονται από μηχανικούς της περιφέρειας.  Το ερώτημα είναι : 

είναι βοήθεια προς τους Δήμους να στέλνουμε τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας να βγάζουν 

διαγωνισμούς και να επιβλέπουν ;  Κατά τη γνώμη μας όχι. Από την πλευρά, συμμετέχουμε στο κίνημα 

στους ΟΤΑ και εκεί το έχουμε καθαρό ότι τέτοια έργα όχι απλά δεν λύνουν το πρόβλημα αλλά το 

συγκαλύπτουν κιόλας.  Η ψήφος μας, δεν αφορά στην ανάγκη να γίνουν τα έργα. Πρέπει να γίνουν τα 

έργα. Διαφωνούμε με τον τρόπο που επιλέγεται για να γίνουν αυτά τα έργα. Η διαφωνία είναι με την 

πολιτική που βάζει εμπόδια στις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού (στα πλαίσια του μικρού και ευέλικτου 

κράτους), στην πολιτική που δεν χρηματοδοτεί τους δήμους για τέτοια μικρά έργα (γιατί αυτά είναι 

αρμοδιότητα των Δήμων) και την ίδια στιγμή ακριβώς επειδή δεν γίνονται προσλήψεις εντατικοποιεί τη 

δουλειά σε όσους έχουν μείνει στις υπηρεσίες.” 

8. Τις επιφυλάξεις που διατύπωσε ο κ. Ζήκος Νικόλαος, μέλος της παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΗΠΕΙΡΟ» περί ανάγκης πραγματοποίησης ανοιχτών διαγωνισμών κι όχι απευθείας αναθέσεων. 
9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 6/151/06-11-2019) 

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

Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Φωτισμός μονοπατιού 

και καταρρακτών στο Δ.Δ Καταρράκτη δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 97.000,00 € (με 

ΦΠΑ). 

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

α) τον κ. Κυριαζή Βασίλειο,ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Ιωαννίνων με αναπληρώτριά τουτην κα. Τζανίδη Βιολέτα, ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων 

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

β) τον κ. Βούρδα Περικλή, ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Ιωαννίνων με αναπληρώτριά του την κα. κ. Κερομύτη Αγνή, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων 

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

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, μέλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 

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

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

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
4. Καλούδης Βασίλειος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
7. Βαρέλης Δημήτριος 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 6/06-11-2019 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτή 

συγκροτήθηκε με την με αριθμ. με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ5Θ7Λ9-08Π)(ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-

2019) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και τη με αρ.πρωτ.οικ.165042/10286/23-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ577Λ9-Ω5Ρ) 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής, η οποία συνήλθε σε 

δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις έξι (06) 

Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.οικ. 

168117/3540/30-10-2019Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι: 

Α. Μπραΐμη Σταυρούλα, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ. Τα μέλη: Σίμου-Τάσιου Αναστασία, Δηλαβέρη Ρεγγίνα, Καλούδης Βασίλειος,  Γαϊτανίδης Πρόδρομος  

(Μάκης), Λάμπρου Αλκιβιάδης, Βαρέλης Δημήτριος, Φώτης Φώτιος, Κορωναίος Θεόδωρος, Λέκκα Χριστίνα, 

Ριζόπουλος Σπυρίδων, Δημητρίου Δημήτριος, Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, Ζήκος ΝικόλαοςΠεριφερειακοί 

Σύμβουλοι 

Παρούσες ήταν οι Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα Ε. Φουτάκη, 

όπως ορίστηκαν με την αριθμ. αριθμ.οικ.166857/10403/25-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ7Ρ7Λ9-ΟΨΑ) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

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

 
ΘΕΜΑ 11ο 

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

6ΗΣ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για 

την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια παραθύρων Κέντρου Υγείας Μετσόβου», προϋπολογισμού 

62.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους 

αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

 

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

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010, ΦΕΚ 233/τ. Α΄/27-12-2010) όπως 

τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του 

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και 

με τη με αριθμ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 3861/2010 

(Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια». 

4. Τη με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ5Θ7Λ9-08Π) (ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-2019)απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 187435/6282/19-12-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης 
6. Το αριθμ. 571/19-12-2018 έγγραφο της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – 

Ηπείρου Δυτικής Ελλάδας 
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7. Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 162668/5420/21-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  

Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την τοποθέτηση της κ. Ζέκα-ΠάσχουΚωνσταντίνας, μέλους της της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» “Εδώ 

ερχόμαστε πάλι να ψηφίσουμε διαχείριση της φτώχειας. Η εισήγηση αναφέρει ότι την άνοιξη ο Δήμος 

Μετσόβου πλήρωσε για τα μισά παράθυρα και τώρα έρχεται η περιφέρεια να τελειώσει το έργο. Και την 

άνοιξη ο Δήμος Μετσόβου είχε αφήσει απλήρωτους τους εργαζόμενους της Κοινωφελούς Επιχείρησης για 

10 μήνες και πλήρωνε για τα κουφώματα στο Κέντρο Υγείας. Την ίδια στιγμή ο λαός πληρώνει για την 

υγεία του εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία να πληρώνει για γιατρούς και φάρμακα, και πληρώνει και 

φορολογία για να χρηματοδοτηθούν οι περιφέρειες και να χρηματοδοτήσουν πάλι την υγεία. “ 

9. Τις επιφυλάξεις που διατύπωσε ο κ. Ζήκος Νικόλαος, μέλος της παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΗΠΕΙΡΟ» περί ανάγκης πραγματοποίησης ανοιχτών διαγωνισμών κι όχι απευθείας αναθέσεων. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 6/152/06-11-2019) 

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

6ΗΣ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την 

υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια παραθύρων Κέντρου Υγείας Μετσόβου», προϋπολογισμού 

62.000,00 € (με ΦΠΑ). 

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

α) την κ. Τσέτσου Μαρία, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρώτριά του την κ.Βάββα Λαμπρινή, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών) υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρουκαι 

β) τον κ. Νάκο Αργύριο, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων),υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή του τον κ. Νάκα Αθανάσιο, ΤΕ Μηχανικών 

(Μηχανολόγων Μηχανικών),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ιωαννίνων. 

� ΛΕΥΚΟ ψήφισε η κ. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα,  μέλος  της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  

 

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

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

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
4. Καλούδης Βασίλειος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
7. Βαρέλης Δημήτριος 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 6/06-11-2019 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτή 

συγκροτήθηκε με την με αριθμ. με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ5Θ7Λ9-08Π)(ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-

2019) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και τη με αρ.πρωτ.οικ.165042/10286/23-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ577Λ9-Ω5Ρ) 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής, η οποία συνήλθε σε 

δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις έξι (06) 

Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.οικ. 

168117/3540/30-10-2019Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι: 

Α. Μπραΐμη Σταυρούλα, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ. Τα μέλη: Σίμου-Τάσιου Αναστασία, Δηλαβέρη Ρεγγίνα, Καλούδης Βασίλειος,  Γαϊτανίδης Πρόδρομος  

(Μάκης), Λάμπρου Αλκιβιάδης, Βαρέλης Δημήτριος, Φώτης Φώτιος, Κορωναίος Θεόδωρος, Λέκκα Χριστίνα, 

Ριζόπουλος Σπυρίδων, Δημητρίου Δημήτριος, Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, Ζήκος ΝικόλαοςΠεριφερειακοί 

Σύμβουλοι 

Παρούσες ήταν οι Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα Ε. Φουτάκη, 

όπως ορίστηκαν με την αριθμ. αριθμ.οικ.166857/10403/25-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ7Ρ7Λ9-ΟΨΑ) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

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

 
ΘΕΜΑ 12ο 

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

Πρέβεζας και του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευναςγια 

την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ  ΣΤΟΝ 

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ (Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020», 

προϋπολογισμού 9.964,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου/ ΠΕ 

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

 

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

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010, ΦΕΚ 233/τ. Α΄/27-12-2010) όπως 

τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του 

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και 

με τη με αριθμ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 3861/2010 

(Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια». 

4. Τη με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ5Θ7Λ9-08Π) (ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-2019)απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 51879/1682/10-04-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης 
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6. Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 120104/11046/01-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας 

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

 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 6/153/06-11-2019) 

 
Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής της Περιφέρειας Ηπείρου/ΠΕ Πρέβεζας 

και του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευναςγια την 

εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ  ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ 

ΚΟΛΠΟ (Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020», προϋπολογισμού 9.964,00 € 

(με ΦΠΑ). 

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

α) ο κ. Κων/νος Ακοβιτιώτης ΠΕ Βιολόγος-Ιχθυολόγος, υπάλληλος ΠΕ Πρέβεζας με αναπληρωτή τον κ. 

Αθανάσιο Κιτσαντά ΠΕ Ιχθυοπαθολόγο, υπάλληλο Π.Ε. Πρέβεζας  

 

Β)ο κ. Ηρακλής Νούσιας ΠΕ Κτηνίατρος, υπάλληλος ΠΕ Πρέβεζας με αναπληρωτή την κ. Βασιλική 
Παπαδήμα ΠΕ Κτηνίατρο, υπάλληλο Π.Ε. Πρέβεζας  

. 

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

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

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
4. Καλούδης Βασίλειος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
7. Βαρέλης Δημήτριος 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 6/06-11-2019 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτή 

συγκροτήθηκε με την με αριθμ. με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ5Θ7Λ9-08Π)(ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-

2019) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και τη με αρ.πρωτ.οικ.165042/10286/23-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ577Λ9-Ω5Ρ) 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής, η οποία συνήλθε σε 

δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις έξι (06) 

Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.οικ. 

168117/3540/30-10-2019Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι: 

Α. Μπραΐμη Σταυρούλα, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ. Τα μέλη: Σίμου-Τάσιου Αναστασία, Δηλαβέρη Ρεγγίνα, Καλούδης Βασίλειος,  Γαϊτανίδης Πρόδρομος  

(Μάκης), Λάμπρου Αλκιβιάδης, Βαρέλης Δημήτριος, Φώτης Φώτιος, Κορωναίος Θεόδωρος, Λέκκα Χριστίνα, 

Ριζόπουλος Σπυρίδων, Δημητρίου Δημήτριος, Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, Ζήκος ΝικόλαοςΠεριφερειακοί 

Σύμβουλοι 

Παρούσες ήταν οι Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα Ε. Φουτάκη, 

όπως ορίστηκαν με την αριθμ. αριθμ.οικ.166857/10403/25-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ7Ρ7Λ9-ΟΨΑ) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

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

 
ΘΕΜΑ 13ο 

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

του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια πίνακα μέσης τάσης 

(τύπου DMI-M) και υλικών υψηλής τάσης για αποκατάσταση αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς», 

προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με 

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

 

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

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010, ΦΕΚ 233/τ. Α΄/27-12-2010) όπως 

τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του 

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και 

με τη με αριθμ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 3861/2010 

(Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια». 

4. Τη με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ5Θ7Λ9-08Π) (ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-2019)απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 158485/5969/15-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης 
6. Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 162084/5384/18-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  

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

 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 6/154/06-11-2019) 
 

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

Πεδιάδας Παραμυθιάς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια πίνακα μέσης τάσης (τύπου DMI-

M) και υλικών υψηλής τάσης για αποκατάσταση αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς», 

προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ). 

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

α) τον κ. Αντωνίου Ιωάννη,ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
4. Καλούδης Βασίλειος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
7. Βαρέλης Δημήτριος 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 6/06-11-2019 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτή 

συγκροτήθηκε με την με αριθμ. με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ5Θ7Λ9-08Π)(ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-

2019) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και τη με αρ.πρωτ.οικ.165042/10286/23-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ577Λ9-Ω5Ρ) 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής, η οποία συνήλθε σε 

δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις έξι (06) 

Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.οικ. 

168117/3540/30-10-2019Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι: 

Α. Μπραΐμη Σταυρούλα, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ. Τα μέλη: Σίμου-Τάσιου Αναστασία, Δηλαβέρη Ρεγγίνα, Καλούδης Βασίλειος,  Γαϊτανίδης Πρόδρομος  

(Μάκης), Λάμπρου Αλκιβιάδης, Βαρέλης Δημήτριος, Φώτης Φώτιος, Κορωναίος Θεόδωρος, Λέκκα Χριστίνα, 

Ριζόπουλος Σπυρίδων, Δημητρίου Δημήτριος, Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, Ζήκος ΝικόλαοςΠεριφερειακοί 

Σύμβουλοι 

Παρούσες ήταν οι Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα Ε. Φουτάκη, 

όπως ορίστηκαν με την αριθμ. αριθμ.οικ.166857/10403/25-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ7Ρ7Λ9-ΟΨΑ) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

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

 
ΘΕΜΑ 14ο 

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

του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας  για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια Μονάδας αντιστάθμισης 

Μ/Σ 800KVA και Πίνακα πυκνωτικής αντιστάθμισης 500KVAR αντλιοστασίου Βίγλας (ΓΟΕΒ πεδιάδας 

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

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

 

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

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010, ΦΕΚ 233/τ. Α΄/27-12-2010) όπως 

τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του 

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και 

με τη με αριθμ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 3861/2010 

(Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια». 

4. Τη με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ5Θ7Λ9-08Π) (ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-2019) απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 156937/5210/11-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης 
6. Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 162480/5411/21-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  

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

 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 6/155/06-11-2019) 
 

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

Πεδιάδας Άρτας  για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια Μονάδας αντιστάθμισης Μ/Σ 800KVA 

και Πίνακα πυκνωτικής αντιστάθμισης 500KVAR αντλιοστασίου Βίγλας (ΓΟΕΒ πεδιάδας Άρτας)», 

προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ). 

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

α) τον κ. Αντωνίου Ιωάννη,ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή του τον κ. Καραγιαννίδη Χρήστο, ΠΕ Μηχανικών 

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

β) τον κ. Νάκο Αργύριο, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων),υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή του τον κ. Νάκα Αθανάσιο, ΤΕ Μηχανικών 

(Μηχανολόγων Μηχανικών),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ιωαννίνων. 

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

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

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
4. Καλούδης Βασίλειος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
7. Βαρέλης Δημήτριος 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 6/06-11-2019 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτή 

συγκροτήθηκε με την με αριθμ. με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ5Θ7Λ9-08Π)(ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-

2019) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και τη με αρ.πρωτ.οικ.165042/10286/23-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ577Λ9-Ω5Ρ) 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής, η οποία συνήλθε σε 

δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις έξι (06) 

Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.οικ. 

168117/3540/30-10-2019Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι: 

Α. Μπραΐμη Σταυρούλα, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ. Τα μέλη: Σίμου-Τάσιου Αναστασία, Δηλαβέρη Ρεγγίνα, Καλούδης Βασίλειος,  Γαϊτανίδης Πρόδρομος  

(Μάκης), Λάμπρου Αλκιβιάδης, Βαρέλης Δημήτριος, Φώτης Φώτιος, Κορωναίος Θεόδωρος, Λέκκα Χριστίνα, 

Ριζόπουλος Σπυρίδων, Δημητρίου Δημήτριος, Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, Ζήκος ΝικόλαοςΠεριφερειακοί 

Σύμβουλοι 

Παρούσες ήταν οι Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα Ε. Φουτάκη, 

όπως ορίστηκαν με την αριθμ. αριθμ.οικ.166857/10403/25-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ7Ρ7Λ9-ΟΨΑ) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

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

 
ΘΕΜΑ 15ο 

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

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

με τίτλο:«Συντήρηση και αποκατάσταση του εικονογραφικού διακόσμου του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

Πεστών Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 100.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την 

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

 

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

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010, ΦΕΚ 233/τ. Α΄/27-12-2010) όπως 

τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του 

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και 

με τη με αριθμ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 3861/2010 

(Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια». 

4. Τη με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ5Θ7Λ9-08Π) (ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-2019) απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 167468/5658/29-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης 
6. Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 167968/5705/30-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  

Περιφέρειας Ηπείρου. 
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7. Την τοποθέτηση της κ. Ζέκα-ΠάσχουΚωνσταντίνα, μέλους της της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

“Προφανώς και υπάρχει ανάγκη να γίνουν οι εργασίες. Είτε μας αρέσει είτε όχι οι εκκλησίες με τη 

διακόσμησή τους είναι στοιχεία του πολιτισμού μας κι αυτό δεν αμφισβητείται από κανένα. Το κράτος με 

τα υπουργεία του, τις εφορείες αρχαιοτήτων κλπ προφανώς και πρέπει να εποπτεύουν τις εργασίες ως 

στοιχεία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. 'Άρα ορθά συμμετέχει το υπουργείο πολιτισμού στη 

σύμβαση. Εδώ όμως θα πρέπει να αποφασίσουμε: Αν είναι πολιτισμική κληρονομία θα πρέπει να την 

αντιμετωπίζουμε ως τέτοια. Αν από την άλλη είναι περιουσία των μητροπόλεων, οι οποίες παίρνουν και 

όλα τα έσοδα, θα πρέπει να έχουν και τις τεχνικές υπηρεσίες να συντηρούν τα κτίρια, τις τοιχογραφίες και 

τα ξυλόγλυπτα. Το επιτρέπει το νομικό καθεστώς τους. Αυτή τη στιγμή όμως το κράτος αναθέτει στην 

τοπική διοίκηση τέτοιες αρμοδιότητες, με το λαό να πληρώνει πάλι για το μάρμαρο. Φυσικά το υπόβαθρο 

για τέτοιες πρακτικές το δημιουργεί το γεγονός ότι δεν προχωράμε στο υπερώριμο αίτημα για διαχωρισμό 

κράτους εκκλησίας. Για εμάς, δεν μπορεί να αποτελούν δαπάνη της περιφέρειας. Βρέθηκε το νομικό 

«παραθυράκι» των προγραμματικών συμβάσεων, και χωράμε ζητήματα που για εμάς είναι εκτός 

αρμοδιότητας. Γιατί το λέμε; Γιατί όταν παίρνεις χρήματα από κάπου που δεν έχει αρμοδιότητα, από 

κάπου το στερείς. Υπάρχουν ανάγκες μέσα στις δικές μας αρμοδιότητες.  Στη σημερινή συνεδρίαση 

καλούμαστε να εγκρίνουμε συνολικά 187 χιλιάδες για εκκλησίες. «Ζυγίζοντάς το» σε λαϊκές ανάγκες είναι 

αδιανόητο να πάνε σε ζητήματα εκτός αρμοδιότητας και να μην καλύπτονται πχ ανάγκες στη δημιουργία 

παιδικών σταθμών μέσα στην πόλη, και να μένουν γυναίκες στο σπίτι γιατί δεν έχουν που να αφήσουν τα 

βρέφη και να πάνε για δουλειά….Εμείς δεν αποδεχόμαστε υπόνοιες ότι δεν μας ενδιαφέρει η διατήρηση 

της πολιτισμικής κληρονομιάς. Αντίθετα αποδεικνύεται ότι και από τη συζήτηση ότι πραγματικό κίνητρο 

για τέτοιες συμβάσεις είναι ο θρησκευτικός τουρισμός και τα έσοδά του.”  

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

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 6/156/06-11-2019) 

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

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

τίτλο: «Συντήρηση και αποκατάσταση του εικονογραφικού διακόσμου του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

Πεστών Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 100.000,00 € (με ΦΠΑ). 

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Ηπείρουτην κ. Τσέτσου 

Μαρία, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 

με αναπληρώτριά του την κ. Βάββα Λαμπρινή, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) υπάλληλο της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 
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� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, μέλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Ζήκος Νικόλαος, μέλος της παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ». 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
4. Καλούδης Βασίλειος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
7. Βαρέλης Δημήτριος 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
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Δ10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα                                          

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

 

 
Ημερομηνία: 11-11-2019 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 176368 / 3692 

Ημερομηνία:1-11-2019 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόμενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 

δραστηριότητας: 

 

 

 

 

 Προς: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 
5οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Υπόψη: κο Πέτρο Χήρα 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. 
Τμήμα Περιβάλλοντος &Υδροοικονομίας                                 
ΠΕ Θεσπρωτίας 
Υπόψη:  κ.Σπ. Οικονομίδη 
Π. Τσαλδάρη 18Α 
46100 Ηγουμενίτσα 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέμα 16o 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. για το  έργο/ δραστηριότητα  (Υποκατηγορίας 

Α2,ομάδα 2η& 3η, α/α 2ος& 9ος αντίστοιχα): «Μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων 

μεσογειακών ιχθύων, που λειτουργεί σε θαλάσσια έκταση 10 στρ., δυναμικότητας 150 τόνων/ έτος, στη θέση 

Όρμος Νενούδα, Δήμου Φιλιατών, Π. Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου, σε θέση νοτιοδυτικά της 

υφιστάμενης με παράλληλο εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων, καθώς και αδειοδότηση των 

χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης της μονάδας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή 

της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.». 

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

ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

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

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η ΦΟΡΕΑΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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

2η& 3η, α/α 2ος& 9ος αντίστοιχα): «Μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, 

που λειτουργεί σε θαλάσσια έκταση 10 στρ., δυναμικότητας 150 τόνων/ έτος, στη θέση Όρμος Νενούδα, Δήμου 

Φιλιατών, Π. Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου, σε θέση νοτιοδυτικά της υφιστάμενης με παράλληλο 

εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων, καθώς και αδειοδότηση των χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης 

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

«ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η παρούσα αφορά τη μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων έκτασης 

10 στρεμμάτων, ετήσιας δυναμικότητας 150 τόνων που λειτουργεί στη θέση Όρμος Νενούδα, Λωρίδας Σαγιάδας, 

Δ. Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας σε θέση ΝΔ της υφιστάμενης με παράλληλο εκσυγχρονισμό των πλωτών 

εγκαταστάσεων και την αδειοδότηση των χερσαίων συνοδών εγκαταστάσεων της μονάδας στην ίδια θέση 

πλησίον της υφιστάμενης. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.» διαθέτει στη θέση «Όρμος 

Νενούδα», Λωρίδας Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών, Ν. Θεσπρωτίας πλωτή μονάδα πάχυνσης θαλάσσιων 

μεσογειακών ιχθύων, ετήσιας δυναμικότητας 150 τόνων, σε μισθωμένη θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων. Η 

πλωτή μονάδα πάχυνσης λειτουργεί στην υφιστάμενη θέση από το 1999 αρχικά υπό την επωνυμία «ΚΑΛΥΨΩ 

Α.Ε.» και από το 2012 υπό την επωνυμία «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.» την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα.  

 

Για τη λειτουργία της πλωτής μονάδας πάχυνσης στην υφιστάμενη θέση έχουν εκδοθεί: 

- Η υπ’αριθμ. 38457/1444/23.05.2008 Απόφαση μίσθωσης της θαλάσσιας έκτασης 10 στρεμμάτων, όπως 

τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 66806/2342/11.08.2008, 1330/20.07.2009, 7965/133/11.04.2012 Αποφάσεις.  

- Το υπ΄αριθμ. 9388/27.08.2008 Συμβόλαιο ανανέωσης Μίσθωσης της θαλάσσιας έκτασης 10 στρεμμάτων και οι 

υπ’αριθμ. 10356/19.10.2009 και 4119/04.07.2012 τροποποιητικά Συμβόλαια.  

- Η υπ΄αριθμ. 62402/17.02.1999 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 
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3823/20.11.2001, 39882/22.05.2008, 4312/15.10.2009, 41561/1899/14.9.2012 Αποφάσεις.  

- Η υπ’αριθμ. 17929/662/22.03.2010 Απόφαση χορήγησης Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας όπως τροποποιήθηκε 

με την υπ’ αριθμό 69394/1698/22.11.2012 Απόφαση.  

 

Στην παρούσα φάση η εταιρία αποφάσισε να προχωρήσει σε μετεγκατάσταση της λειτουργούσας πλωτής 

μονάδας πάχυνσης σε θέση νοτιοανατολικά της υφιστάμενης, προκειμένου να εξασφαλίσει καλύτερες φυσικές 

συνθήκες (βέλτιστη εκμετάλλευση των θαλάσσιων ρευμάτων της περιοχής – αποτελεσματικότερη ανανέωση 

νερού, αυξημένο βάθος κ.λ.π.) για την εκτροφή των ψαριών. Παράλληλα με την μετεγκατάσταση, και προκειμένου 

να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη διαχείριση της παραγωγής, η εταιρία προτίθεται να πραγματοποιήσει και 

εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων. Για την εν λόγω μετεγκατάσταση έχει εκδοθεί η υπ’αριθμ. 

3808/10.01.2018 Απόφαση Προέγκρισης μίσθωσης. Τονίζεται ότι τόσο η θέση εγκατάστασης της πλωτής μονάδας 

εκτροφής όσο και η θέση μετεγκατάστασης σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 31722/04.11.2011 «Ειδικό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και στρατηγικής μελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ 2505/Β/04.11.2011 ανήκουν σε Περιοχή Ανάπτυξης 

Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) κατηγορίας Α και συγκεκριμένα στην Περιοχή Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών ΠΑΥ Α1 

«Σαγιάδα – Καλαμάς- Βάλτος Ραγιού» της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με κύρια υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα την 

ιχθυοκαλλιέργεια. . Για τις περιοχές αυτές, σύμφωνα με το Άρθρο 5, Παρ. 1.Ι.Α. «…επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός 

και η μετεγκατάσταση εντός της ίδιας ΠΑΥ. Η θέση της υπό ίδρυση πλωτής μονάδας εκτροφής πληροί τα κριτήρια 

του άρθρου 7 της υπ’ αριθμό 31722/04.11.2011 Κ.Υ.Α. που αναφέρονται στη χωροθέτηση νέων μονάδων. 

 

Συγκεκριμένα η υπό ίδρυση πλωτή μονάδα εκτροφής απέχει:  

• Περισσότερα από χίλια (1.000) μέτρα από νόμιμες υφιστάμενες οικιστικές περιοχές ή οικισμούς.  

• Περισσότερο από χίλια (1.000m) μέτρα από μη συμβατές χρήσεις (βιομηχανικές μονάδες, εξορυκτικές 

εγκαταστάσεις κ.τ.λ.).  

• Περισσότερο από χίλια (1.000m) μέτρα από λιμενικές εγκαταστάσεις διακίνησης πετρελαιοειδών ή 

βιομηχανικών μονάδων, που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους θαλάσσιας ρύπανσης. 

• Περισσότερο από πεντακόσια (500m) μέτρα από παραλίες κολύμβησης που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με 

τουριστικές εγκαταστάσεις ή οικιστικές περιοχές.  

• Στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν καταδυτικά πάρκα.  

• Δεν υπάρχουν αεροδρόμια, σε απόσταση τουλάχιστον 8 χιλιομέτρων.  

• Το βάθος της θέσης που πρόκειται να εγκατασταθεί είναι μεγαλύτερο από δέκα οχτώ (18) μέτρα στο κέντρο του 

πάρκου εκτροφής και, σε κάθε περίπτωση, διπλάσιο του ωφέλιμου βάθους των μεγαλύτερων διχτύων των 

κλωβών εκτροφής.  

• Το ποσοστό της καλυπτόμενης μισθωμένης έκτασης εγκατάστασης της πλωτής μονάδας από τους ιχθυοκλωβούς 

και τις λοιπές εγκαταστάσεις θα ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του 50%.  

• Τέλος τα όρια της θαλάσσιας έκτασης της πλωτής μονάδας θα απέχουν περισσότερο από 50 μέτρα από την 

ακτογραμμή, όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 που επισυνάπτεται.  

Όσον αφορά τη δυναμικότητα της πλωτής μονάδας εκτροφής στη θέση μετεγκατάστασης νοτιοδυτικά της 

υφιστάμενης, δεν θα μεταβληθεί και θα συνεχίσει να ανέρχεται σε 150 τόνους ετησίως. Τα παραγόμενα προϊόντα 

θα είναι θαλάσσιοι μεσογειακοί ιχθύες, όπως αυτοί ορίζονται στην υπ’ αριθμό 9232.1/1/11/11.01.2011 (ΦΕΚ 

136/09.02.2011) Απόφαση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και συγκεκριμένα ορίζονται 

τα είδη: τσιπούρα, λαβράκι, φαγκρί, μυτάκι, λυθρίνι, σαργός, συναγρίδα, μουρμούρα, μελανούρι, το μαγιάτικο, ο 

ροφός, ο κρανιός, το μυλοκόπι, ο συκιός, η γλώσσα, το καλκάνι κ.λ.π. Οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες δεν θα 

μεταβληθούν, και συνίσταται στη χρήση των πλωτών ιχθυοκλωβών, μέσω των οποίων η εκτροφή των ψαριών 

πραγματοποιείται στο φυσικό τους περιβάλλον μέσα σε ειδικά δίχτυα τα οποία επιπλέουν με τη βοήθεια 
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πλωτήρων. 

Μετά τον παράλληλο εκσυγχρονισμό της πλωτής μονάδας στη θέση μετεγκατάστασης, για την τελική ετήσια 

παραγωγή των 150 τόνων, θα εγκατασταθούν οι παρακάτω πλωτές εγκαταστάσεις:  

- 4 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, εσωτερικής διαμέτρου Φ12,7μ., εξωτερικής διαμέτρου Φ13,7μ., βάθους διχτυού 8μ.,  

ωφέλιμου όγκου 1.013κ.μ.  

- 16 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, εσωτερικής διαμέτρου Φ15,9μ, εξωτερικής διαμέτρου Φ16,9μ, βάθους διχτυού 10μ., 

ωφέλιμου όγκου 1985κ.μ. 

- 1 πλωτή αγκυροβολημένη εξέδρα, διαστάσεων 12μ. X 12μ.. 

Σημειώνεται ότι για την επίτευξη της δυναμικότητας των 150 τόνων ετησίως, θα πραγματοποιούνται 

τουλάχιστον δύο εισαγωγές γόνου, με συνολική εισαγωγή 172.000 ιχθυδίων και 270 τόνοι ιχθυοτροφής. Η 

εγκατάσταση και στήριξη των ιχθυοκλωβών στην επιλεγμένη θέση γίνεται με τη βοήθεια συστοιχίας αγκύρων. Η 

αγκυροβόληση των ιχθυοκλωβών θα ακολουθεί την ίδια αρχή με αυτή των πλοίων. Στις πλωτές εγκαταστάσεις 

δύναται να υπάρχουν και αυτοκινούμενες εξέδρες διαφόρων διαστάσεων. Βοηθητικά, χρησιμοποιείται και λοιπός 

μηχανολογικός εξοπλισμός όπως: Διανομείς και αναμικτήρα τροφής, μηχανικός ζυγός, ραδιοτηλέφωνα VHF, 

αντλία και διαλογέα ψαριών, οξυγονόμετρο, pHμετρο, στερεοσκόπιο, κ.λ.π. Η εταιρία διαθέτει εγκεκριμένη 

εγκατάσταση συσκευασίας νωπών αλιευμάτων (κωδικός 03.S.33) καθώς και λοιπές εγκαταστάσεις υποστήριξης 

στη θέση «Πλατανιάς», Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, που λειτουργούν σε ιδιόκτητο οικόπεδο 

έκτασης 43.335τ.μ. Η εταιρία όταν θα πραγματοποιεί αλλαγές διχτυών, θα μεταφέρει τα δίχτυα που 

αντικαταστάθηκαν στο χώρο των χερσαίων εγκαταστάσεων της εταιρίας στη θέση «Πλατανιάς», Δήμου Ακτίου-

Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και εκεί αφού γίνει η απομάκρυνση τυχόν φυκιών, θα επιδιορθώνονται και θα 

συντηρούνται. Τα νεκρά ψάρια (θνησιμότητα) που αναμένεται να προκύπτουν από την πλωτή μονάδα εκτροφής 

υπολογίζονται περίπου στα 500kgr. Οι ποσότητες νεκρών ψαριών ή/ και ακατάλληλων ψαριών προς συσκευασία, 

θα συλλέγονται τακτικά από τις εγκαταστάσεις (μέσω του προσωπικού της μονάδας), θα τοποθετούνται 

προσωρινά σε ειδικό χώρο – ψυγείο εντός των χερσαίων συνοδών εγκαταστάσεων της εταιρίας πλησίον της 

μονάδας και θα μεταφέρονται στις ειδικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στη θέση «Πλατανιάς» όπου στη 

συνέχεια, θα παραδίδονται στην εταιρία KAFSIS για περαιτέρω διαχείριση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 

παρούσα μελέτη Ιδιωτικό Συμφωνητικό. Η εταιρία θα τηρεί όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία, σύμφωνα με το Καν. 

1069/2009, το Π.Δ. 211/2006 και τον Καν. 829/2007, ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των ζωικών 

υποπροϊόντων. 

Συνοδά έργα υποστήριξης  

Οι χερσαίες συνοδές εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται σε χερσαία έκταση που έχει χαρακτηριστεί ως 

χορτολιβαδική και οι εκτάσεις αυτές διαχειρίζονται σύμφωνα με τον Ν.4280/2014. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται 

τόσο στο χερσαίο τμήμα, όσο και στο τμήμα της παραλίας, του αιγιαλού και της θαλάσσια έκταση.  

Στη χερσαία ζώνη, εμβαδού 560,86τ.μ., υπάρχουν:  

• ισόγεια οικοδομή για χρήση γραφείων - χώρο προσωπικού και οικία φύλακα, εμβαδού 63,83τ.μ.  

• ισόγειο W.C. και αποθήκη προσωπικού, με εμβαδόν 18,40τ.μ. 

• στεγανός βόθρος προσωπικού, εμβαδού 6,25τ.μ. και χωρητικότητας 12,5 κ.μ. 

• στέγαστρο, με εμβαδόν 9,10τ.μ., για την αποθήκευση τροφών.  

Στη ζώνη παραλίας, εμβαδού 689,42τ.μ., υπάρχουν: 

• αποθήκη τροφών–υλικών, εμβαδού 61,60τ.μ., 

• μία βάση από σκυρόδεμα, εμβαδού 29,52τ.μ. 

• αποθήκη τροφών – υλικών, εμβαδού 52,67τ.μ. 

• μία βάση από σκυρόδεμα και στέγαστρο, εμβαδού 16,58τ.μ. 

• ένα στέγαστρο, εμβαδού 28,53τ.μ. 

• στέγαστρο, εμβαδού 22,51τ.μ.  

Οι συνοδές εγκαταστάσεις αυτές, αποτελούν τους αποθηκευτικούς χώρους εντός των οποίων γίνεται 
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προσωρινή αποθήκευση υλικών (π.χ. σχοινιά, σημαδούρες κ.τ.λ.), μέχρι την επαναχρησιμοποίηση τους στη πλωτή 

μονάδα, παγομηχανών, ψυγείου ζωικών υποπροϊόντων, προσωρινής εναπόθεσης βουτών και κοντέινερ 

προσωρινής αποθήκευσης λαδιών προς επαναχρησιμοποίηση. Για τις εγκαταστάσεις στη χερσαία έκταση και τη 

ζώνη παραλίας, τα αυθαίρετα έχουν ενταχθεί στο Ν.4495/2017 με οριστική δήλωση.                                                                        

Στη ζώνη αιγιαλού, εμβαδού 556,00τ.μ., υπάρχουν 

• προβλήτα, εμβαδού 16,35τ.μ. 

• βάση από σκυρόδεμα, εμβαδού 16,33τ.μ. 

• διαμόρφωση από σκυρόδεμα, εμβαδού 523,32τ.μ.  

Η χρήση τους κρίνεται απαραίτητη, καθώς η προβλήτα χρησιμοποιείται για τη πρόσδεση των σκαφών που 

εκτελούν εργασίες απαραίτητες για τη λειτουργία της πλωτής μονάδας εκτροφής (μεταφορά προσωπικού, 

ιχθυοτροφών, διχτυών, τελικού προϊόντος προς πώληση κ.τ.λ.) και η τσιμεντόστρωση αποτελεί χώρο ελιγμού 

οχημάτων. Οι εν λόγω χερσαίες εγκαταστάσεις λειτουργούν νερό πόσιμο καθώς υπάρχει δίκτυο παροχής νερού 

και υπάρχει σύνδεση με τη ΔΕΗ. Τέλος, έχει κατασκευαστεί κυματοθραύστης από πέτρες εμβαδού 184,76τ.μ., με 

μήκος, εντός της θάλασσας, 32,79μ., ο οποίο μειώνει τον έντονο κυματισμό. Ο δρόμος που καταλήγει στις 

εγκαταστάσεις, είναι ασφαλτοστρωμένη οδός που είχε διανοιχτεί από την εταιρεία ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε. τη δεκαετία 

του’90 και η εταιρεία χρησιμοποιεί για την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις. Για τις εγκαταστάσεις στη ζώνη 

αιγιαλού και θάλασσας, η εταιρεία έχει καταθέσει στη Κτηματική Υπηρεσία Ν. Θεσπρωτίας, το υπ’ αριθ. 

115/29.12.2004 αίτημα νομιμοποίησης των υφιστάμενων κατασκευών των 556τ.μ. σύμφωνα με το Ν. 2971/2001, 

το οποίο εκκρεμεί. Η χερσαία έκταση, το τμήμα της ζώνης παραλίας και αιγιαλού είναι τμήματα του υπ’ αριθμ. 45 

δημόσιου κτήματος της Διανομής Λωρίδας Σαγιάσας 1976-1977 και έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο με 

ΚΑΕΚ 180810606041. Η εταιρεία αιτείται την παραχώρηση για το χερσαίο τμήμα έκτασης 1250,28τ.μ. 

(χορτολιβαδική και ζώνη παραλίας) και την έγκριση επέμβασης για την έκταση των 308,99τ.μ,. από το αρμόδιο 

Δασαρχείο. 

Φορέας Πρότασης – Αρμόδιος Μελέτης:Η Μελέτη συντάχθηκε και υποβλήθηκε για λογαριασμό της εταιρίας 

«ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.» από την εταιρία APC ADVANCED PLANNING – CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Το Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π. Ε. Θεσπρωτίας δεν προβλέπεται να είναι δέκτης τυχόν ενστάσεων 

ή απόψεων που αφορούν το συγκεκριμένο έργο προκειμένου να εξεταστούν στην παρούσα εισήγηση.  

2. Η αιτούμενη τροποποίηση των διοικητικών πράξεων αδειοδότησης, αφορά ως προς στην αδειοδότηση των 

χερσαίων συνοδών εγκαταστάσεων και την μετεγκατάσταση της δραστηριότητας, χωρίς αλλαγή της 

υφιστάμενης δυναμικότητας, του αριθμού, του είδους και της διάταξης των ιχθυοκλωβών,  

3. Στην προτεινόμενη θέση μετεγκατάστασης πληρούνται στο σύνολό τους οι όροι και οι προϋποθέσεις του 

Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, σύμφωνα με 

την υπ’ αριθ. 31722/2011 ΚΥΑ και της υπ’αριθμ. 121570/1866/12.06.2009 κοινής εγκυκλίου ΥΠΑΑΤ και 

ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Κατά την άποψή της Υπηρεσίας, 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 αναφερόμενων σε αυτήν, Περιβαλλοντικών Όρων/ 

Προϋποθέσεων καθώς και αυτών που θα προστεθούν/ επιβληθούν με την Απόφαση έγκρισής τους.– 

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

παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ. 98588/12-07-2019  έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-

Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, β) την εισήγηση του Τμήματος 

Περιβάλλοντος  & Υδροοικονομίας ΠΕ Θεσπρωτίας της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

Περιφέρειας Ηπείρου,  β) Την τοποθέτηση της κ. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, μέλους της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
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ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» : «Η εισήγηση αναφέρει ότι : Για τις εγκαταστάσεις στη ζώνη αιγιαλού και θάλασσας, η 

εταιρεία έχει καταθέσει στην κτηματική υπηρεσία Ν. Θεσπρωτίας το υπ αρίθμ 115/29-12-2004 αίτημα 

νομιμοποίησης των υφιστάμενων κατασκευών των 5556 τμ σύμφωνα με το Ν 2971/2001 το οποίο εκκρεμεί. 

…Εφόσον η κτηματική δεν έχει απαντήσει για να τις νομιμοποιήσει οι εγκαταστάσεις είναι 

παράνομες.Ομοίως αναφέρεται ότι η εταιρεία αιτείται την παραχώρηση για το χερσαίο τμήμα έκτασης 1250 

τμ (χορτολιβαδική και ζώνη παραλίας) και την έγκριση επέμβασης για την έκταση των 308 τμ από το 

αρμόδιο δασαρχείο. Στο συγκεκριμένο ξεκάθαρα αναφέρεται ότι ούτε από το δασαρχείο υπάρχει έγκριση 

και μάλιστα ούτε καν αναφέρεται αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης με αποτέλεσμα κι αυτό να τίθεται σε 

αμφισβήτηση. Τελικά ούτε υπηρεσιακός εισηγητής υπογράφει το θέμα με ότι αυτό συνεπάγεται. Εμείς ΔΕΝ 

ψηφίζουμε περιβαλλοντικούς όρους σε παράνομες εγκαταστάσεις» 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 6/157/06-11-2019) 

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

διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 98588/12-07-2019 έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

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

τους όρους που θέτει η υπηρεσία. 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, μέλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

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

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

 

 

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

ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

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

Περιβάλλοντος &Υδροοικονομίας ΠΕ Θεσπρωτίας 
2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   Προέδρου 

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

 

 

  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
4. Καλούδης Βασίλειος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
7. Βαρέλης Δημήτριος 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 

 

  

√ 
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Δ10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα                                          

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

 

 
Ημερομηνία: 11-11-2019 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 176372 / 3693 

Ημερομηνία:  1-11-2019 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόμενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 

δραστηριότητας: 

 

 

 

 

 Προς: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 
5οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Υπόψη: κα Εφη Εξάρχου 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. 
Τμήμα Περιβάλλοντος  &Υδροοικονομίας                                 
ΠΕ Θεσπρωτίας 
Υπόψη κ.Ανυφαντάκη Κασσιανής 
Π. Τσαλδάρη 18Α 
46100 Ηγουμενίτσα 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέμα 17o 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου 

(κατηγορία  Α2, ομάδα 2η, α/α 15α):« Οριοθέτηση – διευθέτηση ρέματος Γκούρας, στον Δήμο Ηγουμενίτσας, 

Π.Ε. Θεσπρωτίας,  Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της 

δραστηριότητας είναι ο ο Δήμος Ηγουμενίτσας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης. 

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

ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

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

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η ΦΟΡΕΑΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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

(κατηγορία  Α2, ομάδα 2η, α/α 15α): «Οριοθέτηση – διευθέτηση ρέματος Γκούρας, στον Δήμο Ηγουμενίτσας, Π.Ε. 

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

είναι ο ο Δήμος Ηγουμενίτσας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η παρούσα εισήγηση συντάχθηκε από το Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσπρωτίας, ύστερα από το Αρ. Πρωτ. οικ. 136987/2888/10.09.2019 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού, 

Χωροταξικού Σχεδιασμού Π. Ηπείρου.   

Η Εισήγηση αυτή (σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο) εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεισφοράς του 

τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π. Ε. Θεσπρωτίας στην καλύτερη λειτουργία της Επιτροπής και όχι 

στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης διαδικασίας αδειοδότησης του εν λόγω έργου. 

Σύμφωνα με την Υ.Α. Α.Π. 37674/10.08.2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10.08.2016) το υπό μελέτη έργο κατατάσσεται στο 

είδος έργου με α/α 15α: Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων (εφεξής 

«αντιπλημμυρικά έργα», όπως: διαμόρφωση διατομής με επένδυση ή μη, κατασκευή ή ενίσχυση αναχωμάτων, 

κάλυψη υδατορέματος, κατασκευή τεχνητού κλάδου, άρση προσχώσεων από μη διευθετημένο τμήμα 

υδατορέματοςκλπ της 2ης Ομάδας: Υδραυλικά Έργα της ΥΑ 37674/2016 και συγκεκριμένα στην κατηγορία Α2, 

καθώς η λεκάνη απορροής του ρέματος είναι 10 χλμ2, το εξεταζόμενο τμήμα βρίσκεται εκτός ορίων περιοχής 

Natura 2000 και εντός ορίων ρυμοτομικού και πολεοδομικού σχεδίου..  

H παρούσα αποτελεί τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) οριοθέτησης και των έργων 

διευθέτησης του ρέματος Γκούρας σε μήκος περί τα 3.029μ, το οποίο βρίσκεται στον Δήμο Ηγουμενίτσας της 

Περιφέρειας Ηπείρου, από το τέλος του υφιστάμενου οριοθετημένου τμήματος μέχρι και τη διασταύρωση του με 

την  Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων. 

Το ρέμα Γκούρας (Μαυρουδίου – Ν. Σελεύκειας) βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Ηγουμενίτσας. Η 

συνολική λεκάνη του ρέματος Γκούρας έχει έκταση 10.28 χλμ2. Το βορειοδυτικό και νοτιοδυτικό της τμήμα 

περιλαμβάνει  αδόμητες περιοχές, ενώ το κεντρικό της τμήμα περιλαμβάνει τις δομημένες περιοχές του 

Μαυρουδίου, του Πηγαδίου, της Εθνικής Αντίστασης, της Νέας Σελεύκειας και Λιοφύτων. Η έκταση της λεκάνης 
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ανάντη του οριοθετούμενου και διευθετούμενου τμήματος έχει έκταση 3.78 χλμ2 περίπου. Κατά μήκος του 

εξεταζόμενου τμήματος του ρέματος Γκούρας συμβάλλουν μικρότερα υδατορέματα και αγωγοί αποχέτευσης 

ομβρίων των δομημένων περιοχών. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα όμβρια των λεκανών απορροής νότια της Ε.Ο. 

Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων συλλέγονται από τάφρο που βρίσκεται στο πρανές της οδού η οποία εκτονώνει στο ρέμα 

Γκούρας μέσω αγωγών. Η συνολική επιφάνεια της λεκάνης απορροής στο τέλος του οριοθετούμενου τμήματος 

ανέρχεται σε 10.18 χλμ περίπου. Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι η κοίτη του ρέματος Γκούρας στο 

εξεταζόμενο τμήμα παραλαμβάνει μεγάλο μέρος των πλημμυρικών παροχών που τελικά εκφορτίζει στη θάλασσα. 

Φορέας του Έργου είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης. 

Περιβαλλοντικός μελετητής του Έργου είναι η εταιρία K. ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. 

Στόχος του υπό μελέτη έργου είναι η αποτελεσματική αντιπλημμυρική προστασία της υπό μελέτη περιοχής 

του ρέματος Γκούρας στο οποίο έχουν σημειωθεί πολλά πλημμυρικά επεισόδια (κυρίως τα έτη 2003, 2014 και 

2015). 

Η αναγκαιότητα οριοθέτησης και κατασκευής των έργων διευθέτησης στο ρέμα Γκούρας προκύπτει από τη 

διαχρονική συμπεριφορά του σε πλημμυρικά επεισόδια, κυρίως τα έτη 2003, 2014 και 2015.  

Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ρέμα Γκούρας είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του δεν διαθέτει, 

επαρκούς υδραυλικής επιφάνειας, διαμορφωμένη διατομή, σε ορισμένες θέσεις που έχουν κατασκευασθεί έργα 

διευθέτησης είναι ανεπαρκούς διατομής, ενώ και οι υφιστάμενες μικρές γέφυρες πάνω από το ρέμα έχουν κριθεί 

προβληματικές στην πράξη. Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση, στο εξεταζόμενο τμήμα του ρέματος Γκούρας 

εμφανίζονται κατά καιρούς πλημμυρικά φαινόμενα μικρής ή μεγαλύτερης έκτασης, τα οποία πλήττουν κυρίως τον 

δομημένο ιστό του οικισμού Ν. Σελεύκειας και οφείλονται στην ανεπαρκή διατομή του συγκεκριμένου τμήματος. 

 Το έργο έχει ως στόχο την πρόληψη τέτοιων φαινομένων για περίοδο επαναφοράς τα 50 έτη. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τα έργα διευθέτησης που προβλέπονται για τη διόδευση της πλημμυρικής παροχής αιχμής περιόδου επαναφοράς 

50 ετών και τις εργασίες συντήρησης αφορούν: 

 Διευθέτηση του ρέματος Γκούρας σε μήκος 3.029,15μ με:  

� Ανοιχτή ορθογωνική διώρυγα από σκυρόδεμα:  

• εσωτερικών διαστάσεων 8μ x 3μ, από Χ.Θ. 0+000,00 έως Χ.Θ.0+666,83 (μήκος, αφαιρούμενων τμημάτων 

οχετών: 441,85μ),  

• μεταβαλλόμενου πλάτους πυθμένα από 6μ σε 7μ και ύψους 3μ, από Χ.Θ. 1+445,16 έως Χ.Θ.1+471,31 

(μήκος: 26,15μ),  

• εσωτερικών διαστάσεων 7μ x 3μ (εξωτερικό πλάτος βάσης 8,4μ εξωτερικό πλάτος στέψης 7,6μ), από Χ.Θ. 

0+691,83 έως Χ.Θ.1+445,16, (μήκος, αφαιρούμενων τμημάτων οχετών: 665,51μ),  

• μεταβαλλόμενου πλάτους πυθμένα από 7μ σε 8μ και ύψους 3μ, από Χ.Θ. 0+666,83 έως Χ.Θ. 0+691,83 

(μήκος: 25,00μ)  

• εσωτερικών διαστάσεων 6μ x 3μ από Χ.Θ. 1+471,31 έως Χ.Θ. 1+901,67 (μήκος 364,36μ). 

� Τραπεζοειδή διατομή με στρώμνες στον πυθμένα και συρματοκιβώτιά στα πρανή:  

• εσωτερικών διαστάσεων 6,0μ x 3,5μ  από Χ.Θ. 1+901,67 έως Χ.Θ. 2+259,13,  

• εσωτερικών διαστάσεων 4,5μ x 3,5μ  από Χ.Θ. 2+259,13 έως Χ.Θ. 2+568,60 (σε μήκος, αφαιρούμενων 

τμημάτων οχετών: 296,77μ),  

• εσωτερικών διαστάσεων 4,5μ x 4,5μ  από Χ.Θ. 2+568,60 έως Χ.Θ. 2+657,85 και από Χ.Θ. 2+859,94 έως Χ.Θ. 

2+902,62 (μήκος: 131,93μ)  
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• εσωτερικών διαστάσεων 4,5μ x 5, από Χ.Θ. 2+657,85 έως Χ.Θ. 2+859,94 (μήκος: 202,09μ),  

• μεταβαλλόμενου πλάτους πυθμένα από 4,5μ σε 10μ και ύψους 4,5μ, από Χ.Θ. 2+902,62 έως Χ.Θ. 

2+928,55 (μήκος: 25,93μ),  

• εσωτερικών διαστάσεων 10,0μ x 4,5μ, αντίστοιχων της υφιστάμενης διατομής στο τμήμα από Χ.Θ. 

2+928,55 έως Χ.Θ. 2+945,95 (μήκος: 17,40μ) και  

• εσωτερικών διαστάσεων 10,0μ x 3,5μ  αντίστοιχων της υφιστάμενης διατομής στο τμήμα από Χ.Θ. 

2+945,95 έως Χ.Θ. 3+016,46 (μήκος: 70,51μ) και 

� Διατήρηση, από τη Χ.Θ. 3+016,46 έως τη Χ.Θ. 3+029,15 της υφιστάμενης λιθορριπής, στο δεξί, κατά τη φορά 

του νερού, πρανές και του υφιστάμενου τοίχου αντιστήριξης της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Ιωννίνων στο αριστερό, 

κατά τη φορά του νερού, πρανές του ρέματος.  

� Κιβωτοειδείς οχετούς από σκυρόδεμα σε θέσεις αντικατάστασης υφιστάμενων γεφυρών και σε θέσεις που οι 

προβλεπόμενες νέες οδοί από το ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού της Ν. Σελεύκειας, διασταυρώνονται με τη 

διευθετούμενη κοίτη:  

• 7 κιβωτοειδείς οχετούς εσωτερικών διαστάσεων 6μ x 3μ συνολικού μήκους 90,40μ  

• 5  κιβωτοειδείς οχετούς εσωτερικών διαστάσεων 7μ x 3μ συνολικού μήκους 87,82μ  

• 6  κιβωτοειδείς οχετούς εσωτερικών διαστάσεων 8μ x 3μ συνολικού μήκους 125,94μ  

• 1  κιβωτοειδής οχετός εσωτερικών διαστάσεων 4,5μ x 3μ (από Χ.Θ. 2+362,33 έως Χ.Θ.2+375,03, μήκους 

12,70μ)  

• 2 επεκτάσεις, συνολικού μήκους 86,24μ, εσωτερικών διαστάσεων 8μ x 2,5μ,  σύμφωνα με το ρυμοτομικό 

σχέδιο του οικισμού της Ν. Σελεύκειας  

� Διευθέτηση του ρέματος Εθνικής Αντίστασης σε μήκος 73,56μ με : ◦ ανοιχτή ορθογωνική διώρυγα από 

σκυρόδεμα εσωτερικών διαστάσεων 4,5μ x 3μ (εξωτερικό πλάτος βάσης 5,9μ εξωτερικό πλάτος στέψης 5,1μ) 

σε μήκος: 73,56μ,  από την έξοδο του υφιστάμενου οχετού της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων μέχρι τη 

συμβολή του στη διευθετούμενη κοίτη του ρέματος Γκούρας (Χ.Θ. 1+880)  

� Δύο ράμπες πρόσβασης για την είσοδο μηχανημάτων καθαρισμού της κοίτης από φερτές ύλες στις Χ.Θ. 0+540 

και 2+300. Μεταξύ της ράμπας πρόσβασης και της κοίτης διευθέτησης προβλέπεται οπλισμένος τοίχος 

αντιστήριξης.  

� Πρόταση οριοθέτησης του ρέματος Γκούρας 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΡΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η κατασκευή των ανοιχτών ορθογωνικών διωρύγων και οχετών από σκυρόδεμα περιλαμβάνει:  

• Προσωρινή εκσκαφή τραπεζοειδούς διατομής με πλάτος πυθμένα κατά 1μ μεγαλύτερο από το εξωτερικό πλάτος 

βάσης της εκάστοτε διατομής.  

• Αντλήσεις σε θέσεις εμφάνισης υψηλού υδροφόρου ορίζοντα. • Κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης • Στρώση 

σκυροδέματος καθαριώτητας πάχους 0,15μ  

• Κατασκευή ξυλοτύπου τοιχίων ορθογωνικών διατομών διευθέτησης  

• Σκυροδέτηση των ορθογωνικών διατομών ελάχιστου ύψους 3,00μ και μέγιστου 3,60μ σε θέσεις όπου απαιτείται 

η κατασκευή στηθαίου ασφαλείας παράπλευρων οδών.  

• Μόνωση εξωτερικών επιφανειών με διπλή ασφαλτική επάλειψη.  

• Κατασκευή αρμών που περιλαμβάνει την τοποθέτηση Waterstop και πρόσθετου οπλισμού.  

• Επίχωση του πλευρικού σκάμματος με αργιλικά υλικά μέχρι τη στάθμη του δαπέδου ροής  
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• Κατασκευή στραγγιστηρίων που περιλαμβάνουν στρώση έδρασης από σκυρόδεμα, ελαφρά οπλισμένου με 

δομικό πλέγμα Τ131, πάχους 0,15μ, τοποθέτηση ημιδιάτρητων αγωγών στραγγιστηρίου, κάλυψη των αγωγών με 

στρώση διαβαθμισμένου θραυστού υλικού και επένδυση του με γεωύφασμα.  

• Επίχωση του προσωρινού σκάμματος με θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. 

 • Κατασκευή οδοστρώματος, ρείθρων και κρασπέδων παράπλευρων οδών. • Κατασκευή διατάξεων απορροής 

οδοστρώματος παράπλευρων οδών που περιλαμβάνουν προκατασκευασμένα κανάλια καλυμμένα με σχάρα. • 

Κατασκευή προστατευτικής στρώσης δημιουργίας ρύσεων πάχους 0,07μ στον πυθμένα της ορθογωνικής 

διατομής.  

Η κατασκευή των ανοιχτών ορθογωνικών διωρύγων από συρματοκιβώτια περιλαμβάνει:  

• Προσωρινή εκσκαφή τραπεζοειδούς διατομής με πλάτος πυθμένα κατά 1μ μεγαλύτερο από το εξωτερικό πλάτος 

βάσης της εκάστοτε διατομής.  

• Κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης  

• Κατασκευή στρωμνών πάχους 0,3μ στο πλάτος του πυθμένα των διατομών  

• Κατασκευή συρματοκιβωτίων που τοποθετούνται βαθμιδωτά με κλίση 5% προς την προσωρινή εκσκαφή. • 

Επίχωση του προσωρινού σκάμματος με θραυστό αμμοχάλικο λατομείου.  

• Περίφραξη με συρματόπλεγμα στο όριο της οριοθέτησης. 

Η κατασκευή των έργων προβλέπεται να γίνει τμηματικά και τη θερινή περίοδο όπου το ρέμα της Γκούρας 

παρουσιάζει μηδενική ή ελάχιστη ροή.  Κατά την πρώτη φάση προβλέπεται χώρος για την εμφανιζόμενη θερινή 

ροή του ρέματος στο ένα άκρο της κοίτης και κατασκευάζεται ένα τμήμα της διατομής (εξωτερικό τοίχωμα / 

συρματοκιβώτια και τμήμα της πλάκας δαπέδου / στρώμνες και προβλέπονται αναμονές των οπλισμών για την 

ολοκλήρωση της κατασκευής.  

Στη δεύτερη φάση η ροή του ρέματος πραγματοποιείται στο κατασκευασμένο τμήμα της διατομής και 

ολοκληρώνεται η κατασκευή του υπόλοιπου τμήματος. Οι προβλεπόμενοι οχετοί που αντικαθιστούν υφιστάμενα 

τεχνικά θα κατασκευαστούν τμηματικά, ανά ρεύμα κυκλοφορίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εξυπηρέτηση 

της κυκλοφορίας κατά το στάδιο της κατασκευής.  

Η κυκλοφορία θα ρυθμίζεται εκ περιτροπής με προσωρινούς φωτεινούς σηματοδότες. Σε περίπτωση που 

δεν είναι δυνατή η τμηματική καθαίρεση των υφιστάμενων τεχνικών και η τμηματική κατασκευή των νέων θα 

σχεδιαστούν παρακαπτήριες διαδρομές που θα εξυπηρετούνται είτε από υφιστάμενα τεχνικά που δεν έχουν 

καθαιρεθεί, είτε προβλεπόμενα που έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τους.  

Για την κατασκευή του έργου θα απαιτηθεί ένας εργοταξιακός χώρος. Ο χώρος εγκατάστασής του καθώς 

και ο χρόνος λειτουργίας του θα καθοριστεί κατά τον λεπτομερή σχεδιασμό της κατασκευής των έργων 

διευθέτησης. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

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

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

όρους παρατηρήσεις που έχουν τεθεί σε αυτές. Επίσης δεν συμπεριλαμβάνονται  σχέδια με ακριβείς κατόψεις 

και τομές του έργου. 

• Το Τμ. Περιβάλλοντος &Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας δεν προβλέπεται να είναι δέκτης τυχόν ενστάσεων ή 

απόψεων που αφορούν το συγκεκριμένο έργο προκειμένου να εξεταστούν στην παρούσα εισήγηση. 

• Κατά την άποψη της υπηρεσίας μας η Μ.Π.Ε. του έργου αντιμετωπίζει κατά τρόπο ικανοποιητικό και 
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αποτελεσματικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή και ως εκ’τούτου εισηγούμαστε 

όπως γνωμοδοτήσετε θετικά επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Οριοθέτηση – διευθέτηση ρέματος Γκούρας, στον 

Δήμο Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας,  Περιφέρειας Ηπείρου». 
 

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

παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη α) το με αριθ. Πρωτ. 113377/09-08-2019  έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος 

& Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, β) την  εισήγηση 

του Τμήματος Περιβάλλοντος  &Υδροοικονομίας ΠΕ Θεσπρωτίας της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρουκαι 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 6/158/06-11-2019) 

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

διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 113377/09-08-2019 έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

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

τους όρους που θέτει η υπηρεσία. 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

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

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

 

 

Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ  ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ 
ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

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

Περιβάλλοντος &Υδροοικονομίας ΠΕ Θεσπρωτίας 
2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   Προέδρου 

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

 

  

 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
4. Καλούδης Βασίλειος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
7. Βαρέλης Δημήτριος 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
 

 

 

  

√ 
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Δ10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα                                          

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

 

 
Ημερομηνία: 11-11-2019 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 176374 / 3694 

Ημερομηνία: 20-09-2019 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόμενου): 143714/3074 

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 

δραστηριότητας:1907147522 

 

 

 

 

 Προς: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 
5οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Υπόψη: κ. Πέτρο Χήρα 

 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. 
Τμήμα Περιβάλλοντος&Υδροοικονομίας ΠΕ Πρέβεζας 
Περδικάρη 8, Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα 
τηλ.: 2682362143,fax.: 2682362142 
Ε-mail: s.papadimitriou@php.gov.gr 
Υπόψη κ. Παπαδημητρίου Σπυρ. 

κ. Μπάκας Παντελεήμων 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέμα 18o 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου 

(κατηγορία  Α2, ομάδα 7η, α/α 1)  «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 15000 σε 50000 

ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Μπουσούλιζα» της Δ.Κ. Φιλιππιάδας, Δήμου Ζηρού, ΠΕ Πρέβεζας,  

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

Κόκκαλης Ζήκος του Χρήστου. 

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

ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

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

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η ΦΟΡΕΑΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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

(κατηγορία  Α2, ομάδα 7η, α/α 1)  «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 15000 σε 50000 

ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Μπουσούλιζα» της Δ.Κ. Φιλιππιάδας, Δήμου Ζηρού, ΠΕ Πρέβεζας,  

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

Κόκκαλης Ζήκος του Χρήστου. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Με την υποβληθείσα μελέτη εξετάζεται η επέκταση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων υφιστάμενης 

πτηνοτροφικής μονάδας και η αύξηση της δυναμικότητας σε 50.000 ορνίθια πάχυνσης ανά κύκλο εκτροφής. Η 

μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί με πέντε κύκλους εκτροφής ετησίως και η συνολική παραγωγή θα 

διαμορφωθεί σε εκτροφή 250.000 νεοσσών ανά έτος. 

Το υφιστάμενο πτηνοτροφείο λειτουργεί με ένα κτίριο εγκατεστημένο στο με αρ. 94 κληροτεμάχιο 

κατηγορίας Α' της διανομής αγροκτήματος Ελευθεροχωρίου έτους 1933 ενώ θα επεκταθεί και σε όμορο 

γεωτεμάχιο που αποτελεί το βόρειο τμήμα του με αρ. 93 κληροτεμαχίου. Η τελικά διαμορφούμενη πτηνοτροφική 

μονάδα θα είναι χωροθετημένη σε έκταση συνολικού εμβαδού 10,38 στρεμμάτων και θα λειτουργεί σε τέσσερα 

κύρια μεταλλικά κτίρια και σιλό αποθήκευσης, με συνολική δόμηση εμβαδού 5.440 m2τμ περίπου. 

Η συνολική έκταση βρίσκεται μακριά από οικισμούς, περιοχές δικτύου Natura 2000 και ζώνες Ramsar. 

Επίσης, βρίσκεται εκτός της Ζώνης Περιβαλλοντικού Ελέγχου του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού ή 

άλλων προστατευόμενων περιοχών, ενώ η ευρύτερη περιοχή έχει γεωργοκτηνοτροφικό χαρακτήρα. 

Από τα στοιχεία της μελέτης, για τη διαχείριση των παραγόμενων υγρών αποβλήτων, κυρίως από πλύσεις 

των θαλάμων στο τέλος κάθε κύκλου εκτροφής, θα κατασκευασθούν δύο πρόσθετα, ανεξάρτητα συστήματα 

σηπτικού – απορροφητικού βόθρου, τα οποία θα εξυπηρετούν τα τρία νέα κτίρια του πτηνοτροφείου και θα 

λειτουργούν παράλληλα με το υπάρχον σύστημα. 

Επίσης, τα στερεά απόβλητα, περιττωμάτων και στρωμνής, θα εναποθέτονται προσωρινά σε δύο 

κοπροσωρούς, προ της τελικής διάθεσής τους σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου προς καύση για παραγωγή 
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ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση "Χαλίκια - ΜπόϊδαΜαυρή" Τ.Κ. Ρωμιάς, Δήμου Ζηρού, και εκμετάλλευσης της 

εταιρείας "Βιοενεργειακή Ο.Ε.". 

Τέλος, για τα αέρια απόβλητα προβλέπονται ολικός καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων μεταξύ 

των περιόδων εκτροφής, συστήματα καθημερινού αερισμού και εξαερισμού, ρύθμιση της υγρασίας της στρωμνής 

και περιορισμός της αναμόχλευσης της. 

Βάση της υποβληθείσας μελέτης, έχουμε την άποψη ότι δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον από την επέκταση των εγκαταστάσεων και την ταυτόχρονη αύξηση της δυναμικότητας εκτροφής του 

πτηνοτροφείου. Όμως είναι απαραίτητη η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, όπως τελικά θα 

εγκριθούν. 

Σημειώνεται ότι, έως σήμερα δεν έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία μας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή 

και διαμαρτυρίες, στα πλαίσια δημοσιοποίησης της υποβληθείσας μελέτης. 

Καταλήγοντας, η υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση σχετικά με την επέκταση των εγκαταστάσεων και την 

αύξηση της δυναμικότητας, σε 50.000 ορνίθια πάχυνσης ανά εκτροφή, πτηνοτροφικής μονάδας υφιστάμενης στη 

θέση "Μπουσούλιζα" Δ.Κ. Φιλιππιάδας, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, με υπεύθυνο εκμετάλλευσης τον κο Ζήκο Χρ. 

Κόκκαλη, και εισηγείται θετικά για την έγκριση της υποβληθείσας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του 
παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: 
α) το με αριθ. Πρωτ. 112168/07-08-2019  έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. 

με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, β) τη με αριθμ.πρωτ. 143714/3074/20-9-2019 

εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος &Υδροοικονομίας ΠΕ Πρέβεζας της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου καιό,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 6/159/06-11-2019) 

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

διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. Πρωτ. 112168/07-08-2019   έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 

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

Σχεδιασμού. 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

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

ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

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

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

 

 

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

ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

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

Περιβάλλοντος &Υδροοικονομίας ΠΕ Πρέβεζας 
2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   Προέδρου 

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

 

  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
4. Καλούδης Βασίλειος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
7. Βαρέλης Δημήτριος 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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Δ10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα                                          

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

 

 
Ημερομηνία: 11-11-2019 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 176378 / 3695 

Ημερομηνία: 25-09-2019 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόμενου): 125806/2626 
Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 

δραστηριότητας: 1812021820 

 

 

 

 

 Προς: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 
5οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Υπόψη: κ. Ελένη Αρβανιτάκη 

 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. 
Τμήμα Περιβάλλοντος&Υδροοικονομίας ΠΕ Πρέβεζας 
Περδικάρη 8, Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα 
τηλ.: 2682362143, fax.: 2682362142 
Ε-mail: s.papadimitriou@php.gov.gr 
Υπόψη κ. Παπαδημητρίου Σπυρ. 

κ. Μπάκας Παντελεήμων 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέμα 19o 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου 
(Υποκατηγορία  Α2)  «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για σταθμό ΣΗΘ με καύση βιοαερίου ισχύος 
498 Kw διασυνδεδεμένης με το δίκτυο της ΔΕΗ»,  στη θέση ΄΄ΧΑΛΙΚΙΑ-ΜΠΟΙΔΑ ΜΑΥΡΗ΄΄, Τ.Κ. Θεσπρωτικού, 
Δ.Ε. Θεσπρωτικού, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και 
λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΛΙΑΠΑΤΗΣ Χ.-ΝΤΑΤΣΗΣ Ε. 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 &Υδροοικονομίας ΠΕ Πρέβεζας 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η ΦΟΡΕΑΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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

(Υποκατηγορία  Α2)  «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για σταθμό ΣΗΘ με καύση βιοαερίου ισχύος 498 

Kw διασυνδεδεμένης με το δίκτυο της ΔΕΗ»,  στη θέση ΄΄ΧΑΛΙΚΙΑ-ΜΠΟΙΔΑ ΜΑΥΡΗ΄΄, Τ.Κ. Θεσπρωτικού, Δ.Ε. 

Θεσπρωτικού, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας 

του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΛΙΑΠΑΤΗΣ Χ.-ΝΤΑΤΣΗΣ Ε. Ο.Ε.». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Με την υποβληθείσα μελέτη εξετάζεται η ίδρυση και λειτουργία συγκροτήματος συμπαραγωγής ηλεκτρικής 

και θερμικής ενέργειας, ονομαστικής ισχύος 498 KWp, μέσω της καύσης βιοαερίου παραγόμενου από 

επεξεργασία µη επικίνδυνων γεωκτηνοτροφικών αποβλήτων. 

Το συγκρότημα θα εγκατασταθεί στα με αριθ. 395, 396 και 397 όμορα τεμάχια του αναδασμού αγροκτήματος 

Μπόιδα Μαυρή έτους 1993, συνολικής έκτασης 10,475 στρεμμάτων, στη θέση "Χαλίκια – Μπόιδα Μαυρή" Τ.Κ. 

Θεσπρωτικού. Η έκταση βρίσκεται μακριά από οικισμούς, περιοχές δικτύου Natura 2000 ή ζώνες Ramsar, αλλά 

βρίσκεται εντός της Ζώνης Περιβαλλοντικού Ελέγχου του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού. Επίσης, το 

συγκρότημα δεν γειτνιάζει άμεσα με το υφιστάμενο στην περιοχή υδατόρεμα ενώ η ευρύτερη περιοχή έχει 

γεωργοκτηνοτροφικό χαρακτήρα. 

Σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη, η μονάδα παραγωγής βιοαερίου θα επεξεργάζεται ως υποστρώματα 

μη επικίνδυνα, οργανικά απόβλητα (κτηνοτροφικά λύματα, πτηνοτροφικά στερεά απόβλητα, ενσίρωμα) σε 

αναερόβιο αντιδραστήρα χώνευσης με ενσωματωμένο αεριοθύλακα. 

Για τη λειτουργία της μονάδας προβλέπονται στεγανές δεξαμενές συλλογής της πρώτης ύλης (απόβλητα και 

ενσίρωμα), συστήματα ανάμιξης και παστερίωσης των υποστρωμάτων καθώς και συστήματα αφύγρανσης, 

φιλτραρίσματος και αποθείωσης του παραγόμενου βιοαερίου. Επίσης, η δεξαμενή παστερίωσης και ο 

βιοαντιδραστήρας θα εξοπλιστούν με συστήματα θέρμανσης μέσω εναλλάκτη ζεστού νερού, προερχόμενου από 

τη μονάδα παραγωγής ενέργειας. Το εξερχόμενο, χωνεμένο υπόλειμμα θα διατίθεται ως εδαφοβελτιωτικό, αφού 

διαχωριστεί σε στερεό και υγρό κλάσμα, με σκοπό την προσωρινή αποθήκευσή του υγρού σε χωμάτινη δεξαμενή 
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laggon. 

Επειδή κατά τη παραγωγή του βιοαερίου εκλύονται αέριοι ρύποι, πρέπει να τηρούνται οι διεργασίες 

καθαρισμού και αποθείωσής του καθώς και οι οριακές τιμές εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων από την καύση του. 

Επίσης, πρέπει να γίνεται ορθή αποθήκευση του προκύπτοντος στερεού κλάσματος (λιπάσματος) για να 

περιορίζονται οι εκλυόμενες οσμές και η διαβροχή του από τις βροχοπτώσεις. 

Η μονάδα παραγωγής ενέργειας συνδυάζει την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, μέσω καύσης του 

παραγόμενου βιοαερίου σε μηχανή αερίου. Η μηχανή θα κινεί ηλεκτρογεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας ενώ, με χρήση εναλλάκτη, θα τροφοδοτεί με ζεστό νερό τη μονάδα παραγωγής βιοαερίου. Η μονάδα θα 

είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και θα διαθέτει τα απαραίτητα μέτρα ηλεκτρικής απομόνωσης και ηχομόνωσης. 

Βάση της υποβληθείσας μελέτης, έχουμε την άποψη ότι δεν αναμένονται ουσιώδεις αρνητικές επιπτώσεις 

στο περιβάλλον από τις προβλεπόμενες εργασίες εγκατάστασης ή τις προβλεπόμενες διαδικασίες λειτουργίας 

όλου του συγκροτήματος. Όμως, είναι απαραίτητη η αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών περιορισμών, όπως 

τελικά θα εγκριθούν με την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

Μακεδονίας. 

Επίσης, σημειώνεται ότι, στα πλαίσια της διαδικασίας δημοσιοποίησης της υπόψη μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, μέχρι σήμερα δεν έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία μας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και 

διαμαρτυρίες. 

Καταλήγοντας, η υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση σχετικά με την προτεινόμενη ίδρυση και λειτουργία του 

συγκροτήματος παραγωγής βιοαερίου προς καύση για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μέγιστης ισχύος 498 

KWp, στη θέση "Χαλίκια – Μπόιδα Μαυρή" Τ.Κ. Θεσπρωτικού, Δήμου Ζηρού, με φορέα εκμετάλλευσης την 

εταιρεία "Λιαπάτης Χ. – Ντάτσης Ε. Ο.Ε.", και εισηγείται θετικά για την έγκριση της υποβληθείσας μελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 

α) το με αριθ. Πρωτ. 112212/ 07-08-2019 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. 

με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, β) τη με αριθμ.πρωτ. 125806/2626/25-9-2019 

εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Πρέβεζας της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, γ) , γ) την παρατήρηση της κ. Ζέκα-Πάσχου, μέλους της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» “Η κατάταξη του έργου γίνεται κατά την άποψή μας αυθαίρετα στην υποκατηγορία Α2, γιατί δεν 

αναφέρεται σε κανένα σημείο η ετήσια παροχή αποβλήτων προς επεξεργασία. Εφόσον πρόκειται για περίπου 32 

χιλιάδες τόνους ετησίως άρα είναι σωστά. Εμείς δεν θα ψηφίσουμε καμία από τις μονάδες επεξεργασίας 

αποβλήτων για τη δημιουργία ενέργειας. Τέτοια έργα, απότοκα της απόφασης για απελευθέρωσης της ενεργείας 

δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. Είτε η ενέργεια παράγεται από τον αέρα που ανήκει σε όλους, είτε παράγεται από 

τα απόβλητα, δεν μπορεί να είναι ιδιωτική υπόθεση. Δεν μπορεί να είναι πεδίο κερδοφορίας ιδιωτών.” , δ) την 

παρατήρηση του κ. Ζήκου, μέλους της παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» ότι αυτοί οι  χώροι 

πρέπει να οριοθετηθούν 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 6/160/06-11-2019) 

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος, όπως 
διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 112212/ 07-08-2019  έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. 
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� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κ.Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, μέλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Ζήκος Νικόλαος, μέλος της παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ». 

 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

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

ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

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

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

 

 

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

ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

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

Περιβάλλοντος &Υδροοικονομίας ΠΕ Πρέβεζας 
2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   Προέδρου 

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

 

  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
4. Καλούδης Βασίλειος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
7. Βαρέλης Δημήτριος 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
 

 
 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 
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Δ10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα                                          

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

 

 
Ημερομηνία: 11-11-2019 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 176383 / 3696 

Ημερομηνία: 23-09-2019 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόμενου): 125801/2624 
Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 

δραστηριότητας: 1812021929 

 

 

 

 

 Προς: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 
5οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Υπόψη: κ. Ελένη Αρβανιτάκη 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. 
Τμήμα Περιβάλλοντος&Υδροοικονομίας ΠΕ Πρέβεζας 
Περδικάρη 8, Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα 
Υπόψη κ. Παπαδημητρίου Σπυρ. 

κ. Μπάκας Παντελεήμων 
τηλ.: 2682362143, fax.: 2682362142 
Ε-mail: s.papadimitriou@php.gov.gr 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέμα 20o 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου 

(Υποκατηγορία  Α2): «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για σταθμό ΣΗΘ, με καύση βιοαερίου, ισχύος 

498 Kw διασυνδεδεμένης με το δίκτυο της ΔΕΗ»,  στη θέση ΄΄Μπόιδα Μαυρή΄΄, Τ.Κ. Θεσπρωτικού, Δ.Ε. 

Θεσπρωτικού, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας 

του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΡΩΜΙΑΣ 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 &Υδροοικονομίας ΠΕ Πρέβεζας 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η ΦΟΡΕΑΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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

(Υποκατηγορία  Α2): «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για σταθμό ΣΗΘ, με καύση βιοαερίου, ισχύος 

498 Kw διασυνδεδεμένης με το δίκτυο της ΔΕΗ»,  στη θέση ΄΄Μπόιδα Μαυρή΄΄, Τ.Κ. Θεσπρωτικού, Δ.Ε. 

Θεσπρωτικού, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας 

του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΡΩΜΙΑΣ Ο.Ε.» 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Με την υποβληθείσα μελέτη εξετάζεται η ίδρυση και λειτουργία συγκροτήματος συμπαραγωγής ηλεκτρικής 

και θερμικής ενέργειας, ονομαστικής ισχύος 498 KWp, μέσω της καύσης βιοαερίου παραγόμενου από 

επεξεργασία µη επικίνδυνων γεωκτηνοτροφικών αποβλήτων. 

Το συγκρότημα θα εγκατασταθεί στο με αρ. 386 γεωτεμάχιο του αναδασμού αγροκτήματος Μπόιδας - 

Μαυρής έτους 1993, επιφάνειας 6,70 στρεμμάτων, στη θέση "Μπόιδα - Μαυρή" Τ.Κ. Θεσπρωτικού. Το 

γεωτεμάχιο βρίσκεται μακριά από οικισμούς, περιοχές δικτύου Natura 2000 ή ζώνες Ramsar, αλλά βρίσκεται 

εντός της Ζώνης Περιβαλλοντικού Ελέγχου του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού. Επίσης, η δραστηριότητα 

δεν γειτνιάζει άμεσα με το υφιστάμενο στην περιοχή υδατόρεμα ενώ η ευρύτερη περιοχή έχει 

γεωργοκτηνοτροφικό χαρακτήρα. 

Σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη, η μονάδα παραγωγής βιοαερίου θα επεξεργάζεται ως υποστρώματα 

μη επικίνδυνα, οργανικά απόβλητα (κτηνοτροφικά λύματα, πτηνοτροφικά στερεά απόβλητα, ενσίρωμακλπ) σε 

αναερόβιους αντιδραστήρες χώνευσης με ενσωματωμένους αεριοθύλακες. 

Για τη λειτουργία της μονάδας προβλέπονται στεγανές δεξαμενές συλλογής της πρώτης ύλης (απόβλητα και 

ενσίρωμα), συστήματα ανάμιξης και παστερίωσης των υποστρωμάτων καθώς και συστήματα αφύγρανσης, 

φιλτραρίσματος και αποθείωσης του παραγόμενου βιοαερίου. Επίσης, οι βιοαντιδραστήρες θα εξοπλιστούν με 

συστήματα θέρμανσης με εναλλάκτη ζεστού νερού, προερχόμενου από τη μονάδα παραγωγής ενέργειας. Το 

τελικά εξερχόμενο, χωνεμένο υπόλειμμα θα διατίθεται ως εδαφοβελτιωτικό, αφού διαχωριστεί σε στερεό και 

υγρό κλάσμα, με σκοπό την προσωρινή αποθήκευσή του υγρού σε χωμάτινη δεξαμενή laggon. 
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Επειδή κατά τη παραγωγή του βιοαερίου εκλύονται αέριοι ρύποι, πρέπει να τηρούνται οι διεργασίες 

καθαρισμού και αποθείωσής του καθώς και οι οριακές τιμές εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων από την καύση του. 

Επίσης, πρέπει να γίνεται ορθή αποθήκευση του προκύπτοντος στερεού κλάσματος (λιπάσματος) για να 

περιορίζονται οι εκλυόμενες οσμές και η διαβροχή του από τις βροχοπτώσεις. 

Η μονάδα παραγωγής ενέργειας συνδυάζει την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, μέσω καύσης του 

παραγόμενου βιοαερίου σε μηχανή αερίου. Η μηχανή θα κινεί ηλεκτρογεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας ενώ, με χρήση εναλλάκτη, θα τροφοδοτεί με ζεστό νερό τους βιοαντιδραστήρες. Η μονάδα θα είναι 

πλήρως αυτοματοποιημένη και θα διαθέτει τα απαραίτητα μέτρα ηλεκτρικής απομόνωσης και ηχομόνωσης. 

Βάση της υποβληθείσας μελέτης, έχουμε την άποψη ότι δεν αναμένονται ουσιώδεις αρνητικές επιπτώσεις 

στο περιβάλλον από τις προβλεπόμενες εργασίες εγκατάστασης ή τις προβλεπόμενες διαδικασίες λειτουργίας 

όλου του συγκροτήματος. Όμως, είναι απαραίτητη η αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών περιορισμών, όπως 

τελικά θα εγκριθούν με την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

Μακεδονίας. 

Επίσης, σημειώνεται ότι, στα πλαίσια της διαδικασίας δημοσιοποίησης της υπόψη μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, μέχρι σήμερα δεν έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία μας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και 

διαμαρτυρίες. 

Καταλήγοντας, η υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση σχετικά με την προτεινόμενη ίδρυση και λειτουργία του 

συγκροτήματος παραγωγής βιοαερίου προς καύση για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μέγιστης ισχύος 498 

KWp, στη θέση "Μπόιδα - Μαυρή" Τ.Κ. Θεσπρωτικού, Δήμου Ζηρού, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία 

"Ενεργειακή Ρωμιάς Ο.Ε, και εισηγείται θετικά για την έγκριση της υποβληθείσας μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. 

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

παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ. 112200/07-08-2019 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. 

με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, β) τη με αριθμ.πρωτ. 125801/2624/23-9-2019 

εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος &Υδροοικονομίας ΠΕ Πρέβεζας της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, γ) ) την παρατήρηση της κ. Ζέκα-Πάσχου, μέλους της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» “Εμείς δεν θα ψηφίσουμε καμία από τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων για τη δημιουργία 

ενέργειας. Τέτοια έργα, απότοκα της απόφασης για απελευθέρωσης της ενεργείας δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. 

Είτε η ενέργεια παράγεται από τον αέρα που ανήκει σε όλους, είτε παράγεται από τα απόβλητα, δεν μπορεί να 

είναι ιδιωτική υπόθεση. Δεν μπορεί να είναι πεδίο κερδοφορίας ιδιωτών.”, δ) την παρατήρηση του κ. Ζήκου, 

μέλους της παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» ότι αυτοί οι χώροι πρέπει να οριοθετηθούνκαι 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 6/161/06-11-2019) 

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

διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 112200/07-08-2019  έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

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

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κ.Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, μέλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Ζήκος Νικόλαος, μέλος της παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ». 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

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

ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

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

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

 

 

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

ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

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

Περιβάλλοντος &Υδροοικονομίας ΠΕ Πρέβεζας 
2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   Προέδρου 

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

 

  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
4. Καλούδης Βασίλειος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
7. Βαρέλης Δημήτριος 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 
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Δ10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα                                          

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

 

 
Ημερομηνία: 11-11-2019 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 176386 / 3697 

Ημερομηνία: 14-10-2019 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόμενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 

δραστηριότητας: 

 

 

 

 

 

 Προς: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 
5οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Υπόψη: κα Δ. Σπύρου 

 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. 
Τμήμα Περιβάλλοντος  
Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου 
Ενταύθα 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέμα 21o 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου 

(κατηγορίας  Α2, ομάδα 7η, α/α 1): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 30.000 πτηνών 

πάχυνσης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Ρυζιά» της Τ.Κ. Ράχης, του Δ. Αρταίων». Φορέας 

πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Βασίλειος Σίδερης. 

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

ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

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

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η ΦΟΡΕΑΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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

(κατηγορίας  Α2, ομάδα 7η, α/α 1): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 30.000 πτηνών 

πάχυνσης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Ρυζιά» της Τ.Κ. Ράχης, του Δ. Αρταίων». Φορέας 

πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Βασίλειος Σίδερης. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι ο Βασίλειος Σιδέρης. 

Η υφιστάμενη μονάδα είναι δυναμικότητας τριάντα χιλιάδων (30.000) πτηνών πάχυνσης και είναι εγκατεστημένη 

και λειτουργεί στη θέση «Ρυζιά» της Τ.Κ. Ράχης, στο υπ’ αρ. 491 αγροτεμάχιο της Διανομής ‘’ΒΙΓΛΑ’’, εμβαδού 

22.226,36 m2, η κάλυψη του γηπέδου ανέρχεται στα 3.168,19 m2 και η επιφάνεια ανάπτυξης πτηνών στα 3.146,00 

m2. Οι αποστάσεις των πλησιέστερων οικισμών από την πτηνοτροφική μονάδα είναι οι κάτωθι : 

• Ράχη : 2,20 Km – Α 

• Πολύδροσο : 3,02 Km – Α 

• Βίγλα : 3,25 Km – Ν 
 

Η μονάδα έχει τις παρακάτω βασικές εγκρίσεις : 

• Η υπ’ αριθ. πρωτ. 3122/07-10-1999 ΑΕΠΟ, με λήξη 31.12.2014 

• Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ/611665/2542/4223/06-12-2018θετική γνωμάτευση της 

Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου 

• Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΤ/609616/437410/4529/07/12/2018 θετική γνωμάτευση της Εφορία 

Αρχαιοτήτων Άρτας. 

• Η υπ’ αριθ. πρωτ. 3116/12-2005 άδεια λειτουργίας με αριθ. 12/2005 του πρώην Δήμου Αμβρακικού. 
 

Έχουν κατασκευαστεί: 

• Κτίριο 1: 1.585,39 m2 

• Κτίριο 2: 1.582,80 m2 

• Σιλό διαστάσεων πλάτους 3,50 m, μήκους 2,80 m και ύψους 7,20 m, χωρητικότητας 70,56 m3 

•  Σιλό διαστάσεων πλάτος 3,50 m, μήκος 2,80 m και ύψους 7,20 m, χωρητικότητας 70,56 m3 

• Αποθήκη διαστάσεων 1,40 m * 1,85 m, επιφάνειας 2,59 m2 
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Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις θα είναι οι εξής: 

• Κοπροσωρός. 

• Σηπτική δεξαμενή. 

• Απορροφητικός βόθρος 
 

Οι ανάγκες της μονάδας σε νερό/έτος καλύπτονται από υφιστάμενη γεώτρηση και ανέρχονται σε: 

• 1.008 m3/y για τις ανάγκες πόσης από τα πτηνά 

• 113,26 m3/y για τις ανάγκες καθαρισμού 

• 1.000 m³/έτος για το σύστημα υδρονέφωσης 

• 11,2 m³/έτος για το προσωπικό, δηλ. συνολικά σε 2132,46 m3/έτος. 
 

Απόβλητα 

Τα αέρια απόβλητα τα οποία παράγονται κατά την παραγωγική δραστηριότητα της μονάδας, είναι 

μηδαμινά. Υγρά απόβλητα δεν παράγονται από την παραγωγική διαδικασία, ενώ τα διαθέσιμα, μικρά σε 

ποσότητα, υγρά απόβλητα είναι μόνο κοινά αστικά από το πλύσιμο του χώρου και τις ανάγκες του προσωπικού 

και καταλήγουν στο σύστημα σηπτικού - απορροφητικού βόθρου από όπου καθαρά πλέον διηθούνται στο 

έδαφος. Με το πέρας κάθε εκτροφής ακολουθεί η εκκένωση των θαλάμων, όπου απομακρύνεται η στρωμνή – 

κοπριά και παραδίδεται στην εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ Α.Ε. για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας 

από την καύση βιοαερίου. 

Η πτηνοτροφική μονάδα, στα πλαίσια συμμόρφωσής της με τα όσα προβλέπει ο κανονισμός 

1069/2009/ΕΚ για τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων, θα συλλέγει τα νεκρά πτηνά σε καθημερινή βάση και 

θα τα οδηγεί στη μονάδα αδρανοποίησης και αποτέφρωσης πουλερικών του Αγροτικού Πτηνοτροφικού 

Συνεταιρισμού Άρτας. Η μεταφορά θα πρέπει να γίνεται με ειδικό όχημα της εταιρείας. 

Η δραστηριότητα του θέματος βρίσκεται εκτός περιοχής του δικτύου Natura 2000 και εντός Ζώνης 

Περιβαλλοντικού ελέγχου του Φ.Δ. Εθνικού Πάρκου Αμβρακικού κόλπου.    

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

ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή της παραπάνω 

δραστηριότητας. 

                        Επισημαίνεται όμως, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτή, αποτελεί η αυστηρή τήρηση 

των περιβαλλοντικών όρων που θα εγκριθούν – επιβληθούν με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας έγκρισης αυτών. 

 

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

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

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

παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ. 133921/17-09-2019  έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. 

με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, β) την από 14-10-2019 εισήγηση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρουκαι 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 6/162/06-11-2019) 

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

διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 133921/17-09-2019   έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 
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Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

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

ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

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

 

 

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

ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

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

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

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

 

 

  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
4. Καλούδης Βασίλειος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
7. Βαρέλης Δημήτριος 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

ΑΔΑ: Ψ1ΦΨ7Λ9-1Δ8



70 

 

Δ10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα                                          

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

 

 
Ημερομηνία: 11-11-2019 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 176387 / 3698 

Ημερομηνία: 15-10-2019 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόμενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 

δραστηριότητας: 

 

 

 

 

 

 Προς: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 
5οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Υπόψη: κ. Λάμπρο Τρομπούκη 

 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. 
Τμήμα Περιβάλλοντος  
Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου 
Ενταύθα 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέμα 22o 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) (έργο 

κατηγορίας  Α1, ομάδα 5η, α/α 3) λατομείου μαρμάρων, στη θέση «Λάθηρο» ή «Λάκκος», της Τ.Κ. Καρίτσας, 

Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας 

είναι ο Δημήτριος Χασόγιας. 

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

ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

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

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η ΦΟΡΕΑΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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

κατηγορίας  Α1, ομάδα 5η, α/α 3) λατομείου μαρμάρων, στη θέση «Λάθηρο» ή «Λάκκος», της Τ.Κ. Καρίτσας, 

Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι 

ο Δημήτριος Χασόγιας. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  πραγματοποίησης και λειτουργίας της μονάδας του θέματος είναι ο Δημήτριος Χασίγιας. 

Το έργο αφορά την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων σε ιδιωτική - ιδιόκτητη αγροτική έκταση 

εμβαδού επιφανείας 6.898,29 m2, στη θέση "Λάθηρο ή Λάκκος" της Τ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Ζίτσας Ν. Ιωαννίνων. 

Για την συγκεκριμένη έκταση υπάρχει άδεια ερευνητικών εργασιών. Σημειώνεται ότι ο εκμεταλλευτής έχει λάβει 

την απαιτούμενη εκ του Νόμου έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών με την υπ’ αρ. πρωτ. 

οικ.13367/31.1.2019 (ΑΔΑ: Ω7ΒΓΟΡ1Γ-Ε6Λ) περί υπαγωγής της δραστηριότητας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές 

Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα πάντοτε με την υπ’ αρ. 46294/8.8.2013 Υ.Α. του Υ.Π.Ε.Κ.Α (ΦΕΚ 2001/Β/14.8.2013) 

και πιο συγκεκριμένα στην παρ. 1, του άρθ. 1 αυτής. 

Ο λατομικός χώρος βρίσκεται σε απόσταση 2 km περίπου από τον οικισμό Καρίτσας και 16 km (σε 

ευθεία) περίπου ΒΔκά της πόλης των Ιωαννίνων. Το υψόμετρο του λατομικού χώρου ξεκινά από το Υ+626 m και 

φτάνει έως Υ+652 m. Η δραστηριότητα του θέματος βρίσκεται σε απόσταση: Κληματιά (2 kmΝΔκά), Νεοχώρι (2,5 

kmΒΑκά), Ροδοτόπι (3,5 kmΝΑκά).. Η εκμετάλλευση μαζί με την αποκατάσταση του λατομείου προβλέπεται να 

διαρκέσει είκοσι έτη. 

Θα υπάρχει μόνο μία βοηθητική εγκατάσταση εντός του λατομικού χώρου. Πρόκειται για μικρό κινητό 

οικίσκο τύπου ISOBOX που θα εγκατασταθεί στο δάπεδο της προβλεπόμενης πλατείας στο Υ+628. Αυτή 

αποσκοπεί στην φύλαξη υλικών, εργαλείων, κλπ, καθώς επίσης στην προστασία - προφύλαξη του προσωπικού 

από αιφνίδιες καιρικές μεταβολές, την εξυπηρέτησή του, τις ανάγκες αποθήκευσης εργαλείων - αναλωσίμων. 

Πρόκειται για μικρό κινητό μεταλλικό κτίσμα που δε χρειάζεται άδεια εγκατάστασης, ούτε οικοδομική άδεια.. 

Επίσης για τις ανάγκες του προσωπικού, ο εκμεταλλευτής θα εφοδιασθεί με χημική τουαλέτα, η οποία θα 

τοποθετηθεί πλησίον του παραπάνω κινητού οικίσκου. Αποθήκες εκρηκτικών υλών δεν προβλέπονται, καθόσον η 

εκμετάλλευση του μαρμαροφόρου κοιτάσματος θα γίνεται με χρήση μηχανικών μέσων (αερόσφυρας) και χωρίς 

χρήση εκρηκτικών υλών. Μόνο για την απομάκρυνση in situ ακατάλληλων όγκων ή ζωνών τεκτονισμένου υλικού 
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που η εξόρυξή τους με χρήση μηχανικών μέσων είναι ασύμφορη, θα γίνεται περιορισμένη χρήση εκρηκτικών υλών 

(ακαριαίας θρυαλλίδας και πυρίτιδας). Οι απαιτούμενες ποσότητες εκρηκτικών υλών στην περίπτωση αυτή θα 

παραδίδονται απ’ ευθείας από τον προμηθευτή εκρηκτικών υλών, θα παραλαμβάνονται από τον υπεύθυνο 

διαχειριστή (γομωτής - πυροδότης) του λατομείου και θα καταναλώνονται αυτοστιγμεί, με άδεια προμήθειας 

εκρηκτικών υλών ημερήσιας κατανάλωσης. Οι ποσότητες ημερήσιας κατανάλωσης είναι γενικά μικρές και η 

κατανάλωση - γόμωσή τους δε θα διαρκεί παραπάνω από 15’ του χρόνου. Στην περίπτωση ημερήσιας παράδοσης 

μεγάλων ποσοτήτων εκρηκτικών υλών, ο προμηθευτής εκρηκτικών υλών θα παρίσταται επιτόπου και θα 

παραλαμβάνει τα τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα. 

Δε θα υπάρχουν δεξαμενές καυσίμων στον χώρο, ούτε και θα γίνεται αποθήκευση καυσίμων εντός 

αυτού. Επίσης, δεν προβλέπονται και δε θα υπάρχουν εντός του λατομικού χώρου συνεργεία ή άλλες 

εγκαταστάσεις για τη συντήρηση - επισκευή των μηχανημάτων. Οι ανάγκες αυτές θα εξυπηρετούνται από 

εξωτερικά συνεργεία, στην πόλη των Ιωαννίνων, με τα οποία θα συμβληθεί ο εκμεταλλευτής του παρόντος 

λατομείου. Επίσης δεν προβλέπονται u949 εγκαταστάσεις φωτισμού, αφού πάντα οι εργασίες θα ολοκληρώνονται 

σε μία ημερήσια βάρδια. 

Τέλος, προβλέπεται να εγκατασταθεί δεξαμενή νερού εντός των ορίων του λατομείου, στα υψηλότερα 

υψόμετρα αυτού, όπου θα αποθηκεύεται η απαιτούμενη για τη λειτουργία του λατομείου ποσότητα σε νερό, η 

οποία θα μεταφέρεται εντός του χώρου με τη χρήση νόμιμα αδειοδοτημένου βυτιοφόρου οχήματος. 

Δεν θα γίνεται επιτόπου καμία επεξεργασία των μαρμάρων. Τα εξορυσσόμενα μάρμαρα θα φορτώνονται 

και θα απομακρύνονται από τον λατομικό χώρο, με προορισμό εργοστάσια επεξεργασίας μαρμάρων στην 

ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων ή σε διάφορα συνεργαζόμενα εργοστάσια σε άλλες πόλεις της χώρας και κυρίως 

την Αθήνα. 

Η απόθεση των στείρων υλικών θα γίνεται σε ένα σωρό, μέγιστου ύψους 7 m (8m σε άλλο σημείο της 

μελέτης), στο δάπεδο της τελικής πλατείας (Β628) παράλληλα με την προχώρηση των μετώπων, με σκοπό στην 

τελική μορφή του χώρου, και μετά το πέρας της εκμετάλλευσης, να γίνει διάστρωσή τους σε όλο δάπεδο της 

τελικής πλατείας, καλύπτοντας πλήρως τη βαθμίδα αυτή, ενώ δίνεται η δυνατότητα υπερύψωσης αυτού του 

σωρού. Η έκταση ανέρχεται σε 10.500 m3, ποσότητα που καλύπτει τις προβλεπόμενες συνολικές 

εξορυχθησόμενες ποσότητες στείρων μέχρι το τέλος της εκμετάλλευσης - εξόφλησης του κοιτάσματος. 

Η έκταση του γηπέδου εκμετάλλευσης είναι εκτόςτου δικτύου προστατευόμενων περιοχών περιοχής 

Natura 2000, και βρίσκεται εντός των ορίων αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Παμβώτιδας. 

Κατά την λειτουργία του λατομείου τα μόνα παραγόμενα αέρια απόβλητα είναι ο καπνός από τις μηχανές 

εσωτερικής καύσης των μηχανημάτων (φορτωτές, φορτηγά, διατρητικό μηχάνημα) και η εκλυόμενη σκόνη (από 

τις ανατινάξεις, την κίνηση των μηχανημάτων και την θραύση του υλικού).  

Οι κυριότεροι αέριοι ρυπαντές που δημιουργούνται από την λειτουργία του λατομείου είναι οι εξής :  

• το διοξείδιο του θείου προερχόμενο από τα πετρελαιοκίνητα οχήματα  

• τα αιωρούμενα σωματίδια και μόρια καπνού από τις καύσεις, το έδαφος και τα πετρελαιοκίνητα                  

αυτοκίνητα  

• οι υδρογονάνθρακες που προέρχονται κυρίως από αυτοκίνητα  

• τα οξείδια του αζώτου από τα αυτοκίνητα και τις καύσεις  

• το μονοξείδιο του άνθρακα και ο μόλυβδος που προέρχεται κυρίως από την κίνηση των αυτοκινήτων  

• οι ποσότητες σκόνης που δημιουργούνται και εμφανίζονται στα μέτωπα εξόρυξης και στους δρόμους 

  κίνησης των οχημάτων λόγω της εξόρυξης, φόρτωσης και μεταφοράς του υλικού.  

Δεν παράγονται υγρά απόβλητα οποιασδήποτε μορφής κατά την παραγωγική διαδικασία του λατομείου.  

Ως παραγόμενα απόβλητα από τις βοηθητικές εργασίες της δραστηριότητας θεωρούνται α) το νερό που 

χρησιμοποιείται για την διαβροχή των δρόμων πρόσβασης των αυτοκινήτων, των βαθμίδων, των πλατειών κλπ., 

β) τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια των μηχανημάτων και γ) τα λύματα του προσωπικού. 

Ο παραγόμενος θόρυβος κατά την λειτουργία της δραστηριότητας προέρχεται κυρίως από την χρήση των 
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εκρηκτικών υλών κατά τις ανατινάξεις όπου επιτρέπεται και κρίνεται σκόπιμο με χρήση ακαριαίας θρυαλλίδας, 

και από την κίνηση και λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού του λατομείου (φορτωτές και φορτηγά). 

Στους χώρους του λατομείου που θα κινούνται τα μηχανήματα έργου αλλά και στο δίκτυο διακίνησης 

εξορυγμένου υλικού θα πραγματοποιείται τακτική διαβροχή κατά τους θερινούς μήνες ώστε να καταστέλλεται η 

ποσότητα της εκλυόμενης σκόνης στο περιβάλλον.  Θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση-εκπαίδευση στους χειριστές 

για τη χρήση ατομικών μέσων προστασίας (μάσκες) και θα παρακολουθείται από την Εταιρία η χρήση τους. 

Τα στερεά υπολογισμού των όγκων των αποθεμάτων, ογκομετρήθηκαν με βάση τον τύπο της κόλουρης 

πυραμίδας που θεωρείται ως ο πιο κατάλληλος και ακριβής για τον υπολογισμό του όγκου τέτοιων στερεών.  

Έτσι τα απολήψιμα αποθέματα υπολογίστηκαν σε : V = 3.665m3. 

ΜΜ έέ θθ οο δδ οο ςς   εκμετάλλευσης 

Στην εκμετάλλευση του παρόντος λατομείου μαρμάρων θα εφαρμοσθεί η μέθοδος των ορθών 

διαδοχικών βαθμίδων ανοικτής εκσκαφής, με σειρά ανάπτυξης - προχώρησης από πάνω προς τα κάτω και μέτωπα 

μεγίστου ύψους 8 m. Η σειρά ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των βαθμίδων θα γίνεται από πάνω προς τα κάτω, η 

προχώρηση των μετώπων στην βαθμίδα από τα Δκά προς τα Ακά και από Βορρά προς Νότο, ενώ η γενική 

κατεύθυνση προχώρησης των βαθμίδων θα είναι προς τα Νότια και τα Ακά (για την ενδιάμεση βαθμίδα Β636). Οι 

μεν εργασίες εκμετάλλευσης θα λάβουν χώρα μεταξύ των υψομέτρων Υ+630 και Υ+650, η δε απόρριψη των 

στείρων υλικών, 

αρχικά θα γίνει σε θέσεις στα χαμηλότερα υψόμετρα του χώρου, μεταξύ των υψομέτρων Υ+628 και Υ+632 και 

στην συνέχεια στο δάπεδο της προβλεπόμενης τελικής πλατείας, Β628, με σκοπό την πλήρωση του κενού 

εκσκαφής μέχρι το απόλυτο υψόμετρο Υ+635. 

Για την πλήρη αποκατάσταση του περιβάλλοντος προτείνεται η δενδροφύτευση του συνόλου της 

γεωργικής έκτασης με γεωργικά είδη (δένδρα και θάμνους). Ο στόχος αυτού του τρόπου αποκατάστασης, είναι η 

επιβεβλημένη από τον νόμο επαναφορά του αρχικού χαρακτήρα των εκτάσεων, με την παράλληλη πλήρη οπτική 

κάλυψη των τελικών μετώπων των βαθμίδων εκμετάλλευσης, ώστε να καταστεί στο μέλλον σχεδόν αθέατη η 

λατομική επέμβαση. Η επιλογή των ειδών για την αποκατάσταση βασίστηκε στην αυτοφυή βλάστηση της 

ευρύτερης περιοχής, στο υψόμετρο του λατομικού χώρου, στη γεωγραφική του θέση και επιλέχθηκαν ανθεκτικά 

λιτοδίαιτα ενδημικά είδη, με μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα αναπτυσσόμενα σε ποικιλία εδαφών μέχρι 

αγόνων, ξηρών και αβαθών.Επιπλέον τα φυτά αυτά μπορούν να βρεθούν στα φυτώρια της ευρύτερης περιοχής.  

Ας σημειωθεί ότι, σε απόσταση 3,5 km από το λατομείο του θέματος, έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά 

[αριθ. πρωτ. 144749/14.09.2018 (ΑΔΑ: 6ΔΠΤΟΡ1Γ-Χ14)] λατομείο μαρμάρων στη θέση "Γρέμυθα-Μουστάκι-

Κουρίτος" της Τ.Κ. Κληματιάς Δήμου Ζίτσας. 

ΠΠ ρρ οο ττ εε ιι νν όό μμ εε νν οο ιι   ΠΠ εε ρρ ιι ββ αα λλ λλ οο νν ττ ιι κκ οο ίί   ΌΌ ρρ οο ιι   

1. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα που αναφέρονται στον 

Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) (ΦΕΚ Β΄ 1227/2011). 

2. Να λαμβάνεται μέριμνα αντιπυρικής προστασίας, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς. 

3. Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων και υλικών σε υπαίθριους χώρους. 

4. Να γίνει συλλογή και διαφύλαξη του εδαφικού υλικού (φυτική γη, κλπ), που θα προκύψει κατά τη διάρκεια 

εκμετάλλευσης σε κατάλληλο χώρο, έτσι ώστε αυτό να χρησιμοποιηθεί για τις αποκαταστάσεις. 

5. Η φόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων και στείρων υλικών να γίνεται με τρόπο ώστε να 

περιορίζεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. 

6. Να αποφεύγεται η προσωρινή απόθεση των στείρων σε επικλινείς επιφάνειες, όπου υπάρχει ο κίνδυνος 

κατολίσθησης και πρόκλησης ατυχήματος. 

7. Οι εργασίες αποκατάστασης να πραγματοποιούνται άμεσα μετά το πέρας των εργασιών εκμετάλλευσης, σε 

κάθε προβλεπόμενη θέση. Πριν την αποκατάσταση να διαστρώνεται φυτική γη ή αργιλικό υλικό καλής ποιότητας 
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και κατάλληλου πάχους τόσο στις τελικές βαθμίδες εκμετάλλευσης όσο και στις θέσεις απόθεσης στείρων υλικών. 

8. Για τις αποκαταστάσεις να χρησιμοποιηθούν είδη που ευδοκιμούν στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της 

περιοχής. Αυτά να συντηρούνται και να αντικαθίστανται όταν για οποιοδήποτε λόγο καταστρέφονται,  έτσι ώστε 

το ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων να είναι τουλάχιστον 80%. Οι εργασίες συντήρησης να διαρκέσουν έως 

ότου τα φυτά να αναπτυχθούν χωρίς φροντίδα. 

9. Να τηρούνται οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου που αναφέρονται στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και 

Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ Β΄ 1227/2011), καθώς και στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ Α΄ 293). 

10. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των ηχητικών εκπομπών και των 

δονήσεων. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο να φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η 

εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην υπ’ αρ. 37393/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1418) ΚΥΑ και στην υπ’ 

αρ. 9272/2007 (ΦΕΚ Β΄ 286 ΚΥΑ, όπως εκάστοτε ισχύουν. Μηχανήματα που κατά τη λειτουργία τους ενδέχεται να 

προκαλέσουν δονήσεις, να εδράζονται σε κατάλληλη αντικραδασμική βάση. Επίσης να τηρούνται για τα 

μηχανήματα τα όρια εκπομπής καυσαερίων που προβλέπει ο κατασκευαστής και η σχετική νομοθεσία. 

11. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης σκόνης (π.χ. κατάλληλες διαβροχές 

στα σημεία απόθεσης των στείρων, κλπ) ιδιαίτερα κατά τις ημέρες που οι κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν τη 

διασπορά της. 

12. Λοιπά απόβλητα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου να συλλέγονται σε 

κατάλληλους χώρους ή/και σε κατάλληλους περιέκτες.  

Ειδικότερα : 

• Να τοποθετηθούν στον χώρο του έργου κατάλληλοι κάδοι για τη συλλογή των αστικών τύπου στερεών 

απορριμμάτων. 

• Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909) και στο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

• Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) περί εναλλακτικής 

διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει (π.χ. ελαστικά τροχοφόρων μηχανημάτων, χρησιμοποιημένες 

ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, τα υλικά συσκευασίας των αναλώσιμων, λιπαντικά, κλπ), να 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ 

εξουσιοδότηση του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το 

ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 

• Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

13. Οι εργασίες συντήρησης ή οι έκτακτες επισκευές του μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα έργου, 

οχήματα, κλπ) δύναται να πραγματοποιούνται στο λατομικό χώρο λαμβάνοντας πάντα μέριμνα για την αποφυγή 

ρύπανσης του περιβάλλοντος. Σε κάθε άλλη περίπτωση εκτεταμένες ή προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης 

ή επισκευές εφόσον απαιτηθούν, να πραγματοποιούνται εκτός του χώρου των εργασιών, σε εγκαταστάσεις 

κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων. 

14. Μετά το πέρας των εργασιών να απομακρυνθούν από την περιοχή του έργου όλα τα χρησιμοποιηθέντα 

μηχανήματα. 

15. Σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών που εγκυμονούν κινδύνους υποβάθμισης του περιβάλλοντος 

(διαρροή υλικών, επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα, των τυχόν επιφανειακών υδάτινων αποδεκτών, κλπ) να 

ενημερώνεται εντός εικοσιτετραώρου η αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία της οικίας Περιφερειακής Ενότητας. 

 

Καταλήγοντας, σας γνωρίζουμε ότι - κατά την άποψή μας - η εν λόγω ΜΠΕ αντιμετωπίζει κατά τρόπο 

ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία του  
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έργου του θέματος με την απαραίτητη προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης των περιβαλλοντικών όρων καθώς 

και αυτών που θα εγκριθούν - επιβληθούν με την  απόφαση έγκρισής τους. 

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

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

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

παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ. 132864/16-09-2019   έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. 

με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, β) την από 15-10-2019 εισήγηση του Τμήματος 

Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου και ό,τι διατυπώθηκε 

κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής: 

 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 6/163/06-11-2019) 

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

όπως διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 132864/16-09-2019  έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 
Δυτικής Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασμού. 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, 

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

 

 

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

ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ1ΦΨ7Λ9-1Δ8



76 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

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

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

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

 

  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
4. Καλούδης Βασίλειος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
7. Βαρέλης Δημήτριος 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
 

 

 

 

 

 

  

√ 
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Δ10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα                                          

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

 

 
Ημερομηνία: 11-11-2019 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 176390 / 3699 

Ημερομηνία: 16-10-2019 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόμενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 

δραστηριότητας: 

 

 

 

 

 

 Προς: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 
5οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Υπόψη: κ. Πέτρο Χήρα 

 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. 
Τμήμα Περιβάλλοντος  
Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου 
Ενταύθα 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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

(κατηγορίας  Α2): «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 16.000 σε 24.500 ορνίθια 

κρεατοπαραγωγής, στην Τ.Κ. Νεοχωρίου, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Θεόδωρος Λώλας. 

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

ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

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

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η ΦΟΡΕΑΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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

(κατηγορίας  Α2): «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 16.000 σε 24.500 ορνίθια 

κρεατοπαραγωγής, στην Τ.Κ. Νεοχωρίου, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Θεόδωρος Λώλας. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι ο Θεόδωρος Λώλας. 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στα πλαίσια της τροποποίησης και 

ανανέωσης της με Α.Π. 2741/22-01-1998 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ.Π.Η. για τη 

λειτουργία υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας σε θέση της Τ.Κ. Κάτω Λαψίστας του Δήμου Ζίτσας, Νομού 

Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας του κ. Λώλα Θεοδώρου.  

Πιο συγκεκριμένα, ζητείται η τροποποίηση της ως άνω απόφασης ως προς την αύξηση της δυναμικότητας 

από 16.000 σε 24.500 θέσεις πτηνών πάχυνσης.  

Η μονάδα λειτουργεί σε γήπεδο έκτασης Ε=19.139,34m2 και βρίσκεται στο «υπ’ αριθ. 24 & τμήμα του υπ’ 

αριθ. 25 Τεμάχιο Αναδασμού 1976 Νεοχώρι», Τ.Κ. Κάτω Λαψίστας, του Δήμου Ζίτσας. Εντός του γηπέδου 

υφίστανται συνολικά 3 κτίρια πτηνοθαλάμων 1.600,20m2 έκαστο, σιλό, κοπροσωροί και βόθροι. 

Ειδικότερα το συγκεκριμένο γήπεδο βρίσκεται εκτός ΖΟΕ, εκτός Natura 2000, αλλά εντός ορίων ευθύνης 

Φορέα Διαχείρισης Πάρκου Παμβώτιδας. 

Οι πλησιέστεροι οικισμοί της περιοχής είναι οι κάτωθι:  

• Κάτω Λαψίστα σε απόσταση 1.300 μέτρων περίπου  

• Νεοχώρι σε απόσταση 1.800 μέτρων περίπου  

• Άνω Λαψίστα σε απόσταση 2.200 μέτρων περίπου  

Για τη μονάδα έχουν χορηγηθεί οι κάτωθι εγκρίσεις – αδειοδοτήσεις:  

• Η με Α.Π. 6822/24-05-2019 θετική γνωμοδότηση της επιτροπής της Δ/σης Κτηνιατρικής 

• Η με Α.Π. 33364/6371/31-05-2019 βεβαίωση επιτρεπόμενων χρήσεων γης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 

Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών. 

• Η με Α.Π. 2888/07-06-2019 θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. 
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• Με την με Α.Π. 2741/22-01-1998 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Ηπείρου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της 

μονάδας δυναμικότητας 16.000 πτηνών πάχυνσης 

 

Ανάγκες σε νερό:κυμαίνεται 0,1-0,2 L/ημέρα/πτηνό σε κανονική θερμοκρασία περιβάλλοντος, ανάλογα με 

την ηλικία του πτηνού. Για κάθε εκτροφή οι ανάγκες σε νερό είναι : 0,2 L/ημ.πτηνό x 24.500πτηνά/εκτρ. = 

4,9m3/ημ x 45ημ. = 220,5m3/εκτρ.  Οι ετήσιες ανάγκες είναι:  4εκτρ./έτος x 220,5m3/εκτρ. = 882m3/ετος. Εάν σε 

αυτές προστεθούν και οι ποσότητες των νερών πλύσης που χρειάζονται για την καθαριότητα και την υδρόψυξη 

τότε οι ετήσιες συνολικές ανάγκες σε νερό ανέρχονται στα 2.446m3 Οι ανάγκες σε νερό  θα καλύπτονται από το 

δίκτυο ύδρευσης του ΣΥΔΛΙ. 

Εκροές αερίων αποβλήτων: Από τη δραστηριότητα θα παράγονται κάποιες οσμές. 

Εκροές υγρών αποβλήτων: Τα υγρά απόβλητα αποτελούνται από τα νερά του πλυσίματος και των 

στραγγισμάτων των στερεών αποβλήτων (κοπροσωρός) και οδηγούνται στο σύστημα στεγανού – απορροφητικού 

βόθρου. Οι διαστάσεις τους δίνονται παρακάτω:  

• Στεγανός βόθρος κυκλικής διατομής ακτίνας 2,40m και ωφέλιμου βάθους 2m, χωρητικότητας 36,17m3  

• Απορροφητικός βόθρος κυκλικής διατομής ακτίνας 1,50m και ωφέλιμου βάθους 2m.  

Εκροές στερεών αποβλήτων: Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής μονάδας θα αποτελούνται από τα 

περιττώματα των πτηνών και την στρωμνή (άχυρο σιτηρών). Το μεγαλύτερο μέρος της καταναλισκόμενης 

ποσότητας νερού, αποβάλλεται στα πυκνόρευστα περιττώματά τους. Αυτά μετά το τέλος κάθε εκτροφής θα 

μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένο στεγανό χώρο (κοπροσωρός) που έχει κατασκευαστεί στον περιβάλλοντα 

χώρο της μονάδας. 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). 

Η πτηνοτροφική μονάδα, στα πλαίσια συμμόρφωσής της με τα όσα προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

1069/2009του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, διαθέτει τα νεκρά, 

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

(κλίβανος) της συνεργαζόμενης εταιρείας "FARGECO HELLAS ΕΠΕ".Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο 

αποτεφρωτήρας, η μονάδα θα διαθέτει τα νεκρά,καθώς και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιμωδών 

νόσων) σε ειδικούς ψυκτικούς χώρους (ψυκτικά δοχεία, ψυγεία ή ψυκτικούς θαλάμους ) που θα υπάρχουν στη 

μονάδα. 

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

ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή της παραπάνω 

δραστηριότητας. 

Επισημαίνεται όμως, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτή, αποτελεί η αυστηρή τήρηση 

των περιβαλλοντικών όρων που θα εγκριθούν – επιβληθούν με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας έγκρισης αυτών. 

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

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

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

ΑΔΑ: Ψ1ΦΨ7Λ9-1Δ8



80 

 

παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ. 134827/18-09-2019 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. 

με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, β) την από 16-10-2019 εισήγηση του Τμήματος 

Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, γ) τις επιφυλάξεις της 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»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 6/164/06-11-2019) 

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

διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 134827/18-09-2019 έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

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

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

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

ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

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

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

 

 

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

ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

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

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

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

 

  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
4. Καλούδης Βασίλειος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
7. Βαρέλης Δημήτριος 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 
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Δ10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα                                          

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

 

 
Ημερομηνία: 11-11-2019 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 176399 / 3700 

Ημερομηνία: 17-10-2019 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόμενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 

δραστηριότητας: 

 

 

 

 

 

 Προς: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 
5οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Υπόψη: κα Δ. Σπύρου 

 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. 
Τμήμα Περιβάλλοντος  
Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου 
Ενταύθα 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέμα 24o 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) (έργο 

κατηγορίας  Α2, ομάδα 9η, α/α 2) της βιομηχανίας επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος, εγκατεστημένη στο 

10οχλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων- Αθηνών της Δ.Κ. Μπιζανίου του Δ. Ιωαννιτών. ».Φορέας πραγματοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΠΑΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε.». 

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

ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

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

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η ΦΟΡΕΑΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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

κατηγορίας  Α2, ομάδα 9η, α/α 2) της βιομηχανίας επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος , εγκατεστημένη στο 

10οχλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων- Αθηνών της Δ.Κ. Μπιζανίου του Δ. Ιωαννιτών».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας 

του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΠΑΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε.». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  πραγματοποίησης και λειτουργίας της μονάδας του θέματος είναι η εταιρεία "ΠΑΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε.". 

Το έργο αφορά στην υφιστάμενη μονάδα κοπής και τυποποίησης κρέατος και κρεατοσυσκευασμάτων της 

επιχείρησης «Παππάς Α.Β.Ε.Ε.» .», η οποία λειτουργεί από το 1999 και βρίσκεται στο 10ο χιλιόμετρο της εθνικής 

οδού Ιωαννίνων-Αθηνών, Δ.Ε. Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών. Στην παρούσα φάση γίνεται η ανανέωση της 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου. 

Όσον αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της βιομηχανίας έχει εκδοθεί η με α.π. 2950/26-6-1997 

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία ανανεώθηκε βάσει της με α.π. 2199/22-05-2007 Απόφασης 

και ίσχυε μέχρι τις 31-5-2017. 

Το γήπεδο της βιομηχανίας έχει εμβαδόν 4896,00 m²και βρίσκεται: 

- 1265 m νοτιοδυτικά του οικισμού Νεοκαισάρεια 

- 730m βορειοδυτικά του οικισμού Νέο Μπιζάνι 

- 1.194 m νοτιοανατολικά της κωμόπολης Πεδινή 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Μπιζανίου (υπ’ αριθ. 4682/1-10-2009 Απόφαση 

– ΦΕΚ 529/19-10-2009, η Βιομηχανία κρέατος της εταιρείας του θέματος εμπίπτει στις Περιοχές Ανάπτυξης 

Τριτογενή Τομέα ΠΕΠΔ–5Α. Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ΣΧΟΟΑΠ για υφιστάμενες βιομηχανίες, η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι επιτρεπτή. Η βιομηχανία κατατάσσεται βάσει της ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/21-3-

2012 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012) στις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης. 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Η βιομηχανία έχει μέγιστη δυναμικότητα παραγωγής 6,5 tn/ημέρα τελικών προϊόντων μετά από επεξεργασία 10 

tn α’ ύλης. 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Η βιομηχανία είναι εγκατεστημένη σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις στο Δήμο Ιωαννιτών στη Δ.Ε. Μπιζανίου 

σε περιοχή εντός ΣΧΟΟΑΠ του πρώην δήμου Μπιζανίου και εκτός σχεδίου πόλεως, σε γήπεδο συνολικής έκτασης 
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4896,00 m². Οι υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις της βιομηχανίας κατασκευάστηκαν βάσει της υπ’ αριθμόν 

494/1999 οικοδομικής Άδειας και κάποια τμήματα του κτιρίου έχουν τακτοποιηθεί με το Ν.4495/17. Η συνολική 

επιφάνεια των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι: 

Κάλυψη: 1370,85 m² 

Δόμηση: 1403,59 m2 

Η-Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Η βιομηχανία διαθέτει την υπ’ αριθμόν ΔΒΕΑ/683/Φλ.14.1130/25-06-2001 Άδεια Λειτουργίας για συνολική ισχύ 

παραγωγικών μηχανημάτων 78,78 KW (105,64 HP). Από το 2001 έως σήμερα έχει γίνει εκσυγχρονισμός της 

βιομηχανίας και η ισχύς του Η/Μ εξοπλισμού της σήμερα είναι: 

137,145 kW (κινητήρια ισχύς) 

24 kW (θερμική ισχύς). 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Η βιομηχανία λειτουργεί σε 1 βάρδια, 300 ημέρες ανά έτος. Σήμερα απασχολεί 19 άτομα ως μόνιμο προσωπικό. 

Η βιομηχανία είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων. Για την πλύση των σκευών, των 

μηχανημάτων, των δαπέδων και των χώρων παραγωγής εκτιμάται ότι καταναλώνεται ποσότητα νερού 2,5-3 

m3/ημέρα. 

Παραγόμενα Απόβλητα 

Τα Υγρά απόβλητα κατά τη λειτουργία της βιομηχανίας προκύπτουν: 

• Στους χώρους υγιεινής. Τα λύματα οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή απ’ όπου συλλέγονται από 

αδειοδοτημένη εταιρεία και διατίθενται σε αδειοδοτημένη ΕΕΛ. 

• Από τις πλύσεις των σκευών, των μηχανημάτων, των δαπέδων και των χώρων παραγωγής. 

Τα στερεά απόβλητα που παράγονται κατά τη λειτουργία της βιομηχανίας είναι: 

• Απορρίμματα από χαρτί και χαρτόνι. Όλες οι άχρηστες χάρτινες συσκευασίες και τα λοιπά απορρίμματα από 

χαρτί και χαρτόνι συλλέγονται και προωθούνται σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής μη επικινδύνων 

ανακυκλώσιμων αποβλήτων ώστε να οδηγηθούν προς ανακύκλωση. 

• Αστικά απορρίμματα εργαζομένων. Τα αστικά απορρίμματα συλλέγονται από το προσωπικό και αποτίθενται 

σε κάδους αστικών απορριμμάτων του Δήμου Ιωαννιτών. 

• Απόβλητα ιστών ζώων. Τα απόβλητα από την προπαρασκευή του κρέατος (κόκκαλα κλπ.) συλλέγονται και 

προωθούνται σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής μη επικινδύνων αποβλήτων με σκοπό την 

αδρανοποίηση και αξιοποίησή τους.  

 

Η έκταση του γηπέδου εκμετάλλευσης είναι εντόςτου δικτύου προστατευόμενων περιοχών περιοχής Natura 2000 

GR2130012 "Ευρύτερη περιοχή πόλεως Ιωαννίνων" και εντός των ορίων αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης της 

λίμνης Παμβώτιδας. Έχει κατατεθεί Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, σύμφωνα με τον Ν. 4014/2011. 

ΠΠ ρρ οο ττ εε ιι νν όό μμ εε νν οο ιι   ΠΠ εε ρρ ιι ββ αα λλ λλ οο νν ττ ιι κκ οο ίί   ΌΌ ρρ οο ιι   

1. Να γίνεται συλλογή και ορθή διαχείριση των παραγόμενων υγρών και στερεών αποβλήτων κατά τη 

λειτουργία της βιομηχανίας. 

2. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση ανεπεξέργαστων ή μερικώς επεξεργασμένων υγρών 

αποβλήτων στο έδαφος, στο υπέδαφος ή σε επιφανειακό αποδέκτη. 

3. Να διατηρείται σε καθημερινή βάση καθαρός ο χώρος της μονάδας καθώς και ο αύλειος χώρος, με τακτικό 

καθαρισμό, απαλλαγμένοι από άχρηστα αντικείμενα και απορρίμματα. Επίσης, να μη γίνονται εργασίες 

παραγωγής εκτός του χώρου των κτιρίων. 

4. Να γίνεται συλλογή και απομάκρυνση από το χώρο του έργου κάθε είδους στερεών αποβλήτων (στερεά 

απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία, αστικού τύπου) και η διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 
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5. Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων εντός του χώρου της εγκατάστασης και όλη η ακάλυπτη επιφάνεια να 

καταβρέχονται για την αποφυγή έκλυσης σκόνης. 

6. Να γίνεται καλή συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων καθώς και χρήση καλής ποιότητας καυσίμων. 

7. Απαγορεύεται η παραμονή στον χώρο της μονάδας οχημάτων και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το 

πιστοποιητικό θορύβου τύπου ΕΟΚ. 

8. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81. 

9. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών και πάντα σύμφωνα 

με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

10. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ. 

καθώς και η απόρριψη των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων επί του εδάφους, επί επιφανειακών ή υπόγειων 

νερών καθώς και η καύση τους για θέρμανση. Τα προς χρήση ορυκτέλαια να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία 

σε στεγασμένο χώρο, ενώ τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια ή οι διαρροές τους να συγκεντρώνονται και να 

διατίθενται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/02-03-2004). Σε περίπτωση τυχόν διαρροών 

ορυκτελαίων, καυσίμων κλπ., θα πρέπει να γίνεται χρήση κατάλληλων προσροφητικών υλικών όπως άμμος, 

ροκανίδι κ.α., τα οποία εν συνεχεία θα διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

11. Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως υλικών / αποβλήτων είτε υπαίθρια είτε σε στεγασμένους χώρους. 

12. Να διενεργείται τακτικός έλεγχος στον χώρο της δραστηριότητας. Εάν ανευρεθεί στο χώρο της 

δραστηριότητας κάποιο νεκρό ή τραυματισμένο προστατευόμενο είδος, να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές 

και φορείς. 

 

Καταλήγοντας, σας γνωρίζουμε ότι - κατά την άποψή μας - η εν λόγω ΜΠΕ αντιμετωπίζει κατά τρόπο 

ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία του  

έργου του θέματος με την απαραίτητη προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης των περιβαλλοντικών όρων καθώς 

και αυτών που θα εγκριθούν - επιβληθούν με την  απόφαση έγκρισής τους. 

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

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

παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ. 131004/12-09-2019 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. 

με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, β) την από 17-10-2019 εισήγηση του Τμήματος 

Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου και ό,τι διατυπώθηκε 

κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής: 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 6/165/06-11-2019) 

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

διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 131004/12-09-2019 έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

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

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

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

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

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

 

 

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

ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

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

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

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

 

 

  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
4. Καλούδης Βασίλειος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
7. Βαρέλης Δημήτριος 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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Δ10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέμα 25o 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου 

(κατηγορίας  Α2, ομάδα 4η& 10η, α/α 11 & 6β αντίστοιχα): «κατασκευή και λειτουργία μονάδας για την 

παραγωγή και εκμετάλλευση βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, συνολικής 

ισχύος 0,499 MW, η οποία θα εγκατασταθεί στη θέση «Έλος Λαψίστας», της Τ.Κ. Λαψίστας, της Δ.Ε. 

Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας  πραγματοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : « Κ.Π.ΒΙΟΑΕΡΙΟ Ι.Κ.Ε.». 

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

ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

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

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η ΦΟΡΕΑΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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

(κατηγορίας  Α2, ομάδα 4η& 10η, α/α 11 & 6β αντίστοιχα): «κατασκευή και λειτουργία μονάδας για την παραγωγή 

και εκμετάλλευση βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 0,499 MW, 

η οποία θα εγκατασταθεί στη θέση «Έλος Λαψίστας», της Τ.Κ. Λαψίστας, της Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, 

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

δραστηριότητας είναι η εταιρεία : « Κ.Π.ΒΙΟΑΕΡΙΟ Ι.Κ.Ε.». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι η εταιρεία "Κ.Π.ΒΙΟΑΕΡΙΟ Ι.Κ.Ε.". 

              Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

(εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 0,499 MW ) από την καύση βιοαερίου, το οποίο θα παράγεται από τη 

διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης αγροτο-βιομηχανικών αποβλήτων. Η εγκατάσταση θα χρησιμοποιεί ως 

πρώτη ύλη οργανικά απόβλητα τα οποία παράγονται από αγροτικές βιομηχανίες (υπολείμματα λιπών και ελαίων, 

τυρόγαλο) και κτηνοτροφικές μονάδες (εκτροφής πουλερικών) της περιοχής μελέτης.  

Ο βασικός στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση μιας σειράς Α’ υλών. Σχεδόν το σύνολο των Α’ υλών οι 

οποίες προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιούνται στη μονάδα επιβαρύνουν τόσο τους παραγωγούς-διαχειριστές τους 

(κτηνοτρόφους, αγρότες, μικρές βιομηχανίες πρώτης μεταποίησης προϊόντων του πρωτογενούς τομέα), το 

περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν σειρά οχλήσεων και προβλημάτων στις τοπικές κοινωνίες.  

Η λειτουργία της εγκατάστασης θα έχει ως αποτέλεσμα την ορθολογική διαχείριση 19.200 τόνους/έτος 

αποβλήτων με την εξής αναλογία :  

1. 9.6600 τόνους /έτος κοπριά ορνίθων  

2. 3.200 τόνους /έτος κοπριά αγελάδων 

3. 3.200 τόνους /έτος κοπριά αιγοπροβάτων  

4. 3.200 τόνους /έτος τυρόγαλο  

 Η Αναερόβια Χώνευση θα οδηγήσει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα συνεισφέρει (στα 

μέτρα του μεγέθους της μονάδας) στην αύξηση της συμβολής των ΑΠΕ στο εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο, σε 
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συμμόρφωση με τις εθνικές δεσμεύσεις που απορρέουν από την Οδηγία 2001/77.  Το παραγόμενο βιοαέριο θα 

χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Από την παραγωγική διαδικασία της 

εξεταζόμενης Μονάδας θα παράγεται και θερμική ενέργεια καθώς και οργανικό εδαφοβελτιωτικό. 

Η μονάδα θα εγκατασταθεί σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο (υπ’ αρίθ. 363 αγροτεμάχιο), εμβαδού 13.131,00 

m2 στη θέση «Έλος Λαψίστας», της Τ.Κ. Κάτω Λαψίστας, της Δ.Ε. Πασσαρώνος, του Δ. Ζίτσας, στην Π.Ε. Ιωαννίνων 

της Περιφέρειας Ηπείρου. Η πρόσβαση στο χώρο εξασφαλίζεται από τη βόρειο ανατολική πλευρά του 

αγροτεμαχίου μέσω υφιστάμενου αγροτικού δρόμου. Το αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτόςπεριοχής του Δικτύου 

προστατευμένων περιοχών NATURA 2000, αλλά εντός περιοχής ευθύνης του Φ.Δ. της λίμνης Παμβώτιδας.    

Διαθέτει τις παρακάτω εγκρίσεις: 

1. Το με αριθ. πρωτ  19444/2313/8-05-2018 έγγραφο βεβαίωσης χρήσεων γης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 

Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών περί του επιτρεπτού της εγκατάστασης. 

2. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΙΩΑ/410672/294142/4545/10-10-2018 έγγραφο της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων με θετική γνωμοδότηση. 

3.  Το με αριθ. πρωτ.   ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ/61983/16914/1078/17-04-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας 

Νεωτέρων μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Β. Ιονίου και Δυτ. Μακεδονίας με θετική γνωμοδότηση. 

4. Το με αριθ. πρωτ. 52832/1827/27-04-2018 έγγραφο περί υπάρξεως γης μη υψηλής παραγωγικότητας σύμφωνα 

με το πρακτικό Νο 8/2018  της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων. 

5.  Το με αριθ. πρωτ. 454925.646170 / 15-09-2017 Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ του Τμ. Μητρώου / Υπηρεσία 

Γ.Ε.ΜΗ. 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 6718/ 18-07-2018 Προσφορά σύνδεσης για σταθμό βιοαερίου του Διαχειριστή του Ελληνικού 

Δικτύου διανομής Ηλεκτυρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).   

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

• Κάτω Λαψίστα : 1,8 Km – ΝΑ 

• Νεοχώρι : 2,2 Km – ΝΔ 

•  Άνω Λαψίστα : 2,4 Km – ΝΑ 

• Ασφάκα : 2,7 Km – ΒΑ 

• Περίβλεπτος : 3,9 Km – Α 

• Πετσάλι : 4 Km – Β 

• Καρυές : 4,1 Km – ΒΑ 

• Πρωτόπαππα : 5,1 Km – ΒΔ 

• Κρανούλα : 5,2 Km – ΝΑ  

Απόβλητα 

Υγρά απόβλητα: τα υγρά απόβλητα που θα προκύψουν κατά την κατασκευή είναι κυρίως αστικής φύσης 

και οι ποσότητες δε θα είναι σημαντικές. Επιβάλλεται η ελεγχόμενη διάθεση των λυμάτων των εργαζόμενων στα 

κατασκευαστικά έργα προσωπικού. Οι ανάδοχοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις 

υγιεινής. Σε άλλη περίπτωση θα πρέπει να εγκαταστήσουν σε κατάλληλα σημεία χημικές τουαλέτες, των οποίων 

τα λύματα θα διατίθενται προς επεξεργασία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός 

Άρτας). Κατά τη λειτουργία του έργου τα αστικά υγρά απόβλητα από χώρους υγιεινής θα οδηγούνται προς 

αξιοποίηση στη μονάδα αναερόβιας χώνευσης. Αναμένεται ότι ετησίως θα παράγονται περίπου 10.281,6 m3 

χωνεμένου κλάσματος υγρής φάσης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

και τις απαιτήσεις της εγκυκλίου 4/1604.81/3-4-2012 του ΥΠΕΚΑ. Η απαιτούμενη επιφάνεια για την εφαρμογή 

ανέρχεται σε περίπου 25 στρέμματα, βάσει της αφομοιωτικής ικανότητας των εδαφών σε Ν και P. 

Στερεά Απόβλητα: τα απόβλητα που θα προκύψουν κατά την κατασκευή των έργων υποδομής της 

μονάδας θα συλλέγονται σε κάδους και θα απομακρύνονται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δ. Ζίτσας. Τυχόν 

επικίνδυνα υγρά απόβλητα (δοχεία με μεταχειρισμένα ορυκτέλαια) που δύναται να προκύψουν θα πρέπει να 
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διαχειρίζονται σύμφωνα με το ΠΔ 82 (ΦΕΚ 64/2004). Απαγορεύεται η απόρριψη επί τόπου των πλεοναζόντων 

ποσοτήτων σκυροδέματος. Η διαχείριση των υπολειμμάτων από τα φορτηγά οχήματα και τους εκσκαφείς του 

έργου, δεν θα γίνεται πλησίον ρεμάτων, των τάφρων ομβρίων και των αντιπλημμυρικών λεκανών. Κατά τη 

λειτουργία του έργου αναμένεται η παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων τα οποία θα διατίθενται σε νόμιμους 

αποδέκτες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. και η παραγωγή χωνεμένου στερεού υπολείμματος, όπου θα 

διατίθεται στις μονάδες λιπασματοποίησης του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων ‘’ΠΙΝΔΟΣ’’ 

για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού – λιπάσματος. 

Επιφανειακά – Υπόγεια νερά: κατά τη διάρκεια των έργων κατασκευής θα πρέπει να ληφθεί ειδική 

μέριμνα, ώστε να γίνεται άμεση συλλογή των μη-χρήσιμων υλικών και αποβλήτων, τα οποία θα πρέπει να 

διατίθενται άμεσα σε νόμιμους αποδέκτες. Θα εξασφαλιστεί η αντιπλημμυρική προστασία των εργοταξίων και της 

ευρύτερης περιοχής που επηρεάζεται από την κατασκευή των έργων και αποφυγή της επιβάρυνσης της 

υφιστάμενης κατάστασης της ευρύτερης περιοχής από τα προβλεπόμενα έργα. Ο κύριος του έργου οφείλει να 

έχει διαρκή μέριμνα για την απαγωγή των ομβρίων υδάτων, με τακτικό καθαρισμό των οχετών, των διάτρητων 

αγωγών και των φρεατίων. Κατά το στάδιο λειτουργίας, Θα πρέπει όλες οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών 

λυμάτων να είναι μονωμένες και να αποφεύγεται η διαρροή λυμάτων με κάθε τρόπο προς τα υπόγεια ύδατα. 

Θόρυβος-δονήσεις: Κατά την κατασκευή των έργων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μηχανήματα με 

μειωμένες εκπομπές θορύβου και θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ώστε οι θορυβώδεις εργασίες να γίνονται κατά 

το ταχύτερο δυνατόν. Κατά το στάδιο λειτουργίας, δεν προτείνονται ειδικά μέτρα εκτός φυσικά από την τήρηση 

της κείμενης νομοθεσίας. 

Δίκτυα μεταφορών: Κατά την κατασκευή των έργων θα πρέπει να υπάρχει τοποθετημένη ειδική 

σήμανση και έγκαιρη ειδοποίηση οχημάτων και κατοίκων για την τέλεση έργων στην περιοχή. Κατά τη λειτουργία 

θα πρέπει το οδικό δίκτυο να συντηρείται ορθά.  

Χρήσεις γης: Οι χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής μελέτης δεν επηρεάζονται από τη παρουσία και τη 

λειτουργία της μονάδας. Για λόγους ασφαλείας η περιοχή εγκατάστασης είναι περιφραγμένη και η είσοδος 

ελεγχόμενη.  

Κοινή ωφέλεια: Κατά τη φάση κατασκευής δεν αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στα δίκτυα 

κοινής ωφέλειας. Κατά τη λειτουργία του έργου οι ανάγκες ύδρευσής θα καλύπτονται από το τοπικό δίκτυο 

ύδρευσης. Τα στερεά απόβλητα θα συλλέγονται σε κάδους και θα μεταφέρονται από το Δ. Ζίτσας. Τα 

ανακυκλώσιμα υλικά, θα δύναται να διατεθούν σε μπλε κάδους του Δ. Ζίτσαςή να μεταφέρονται στο Πράσινο 

Σημείο του Δ. Ζίτσας. 

Ανθρώπινη υγεία: Για την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής θα ληφθεί 

μέριμνα για την ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και πεζών. Θα πρέπει να προσδιοριστεί η είσοδος σε 

εργοταξιακούς χώρους και η κίνηση των οχημάτων από και προς αυτούς. Κατά τη λειτουργία δεν αναμένονται 

επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί υγιεινής και ασφάλειας ενώ προτείνεται η 

μελέτη πυρασφάλειας και το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών για το έργο. 

Αισθητική του τοπίου: οι επεμβάσεις οργάνωσης κατά τη φάση της κατασκευής επηρεάζουν άμεσα την 

αισθητική του χώρου και ειδικότερα οι εργασίες που περιλαμβάνουν εκσκαφές και επιχώσεις και γενικά των 

έργων διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Η λειτουργία δεν αναμένεται να προκαλέσει αλλαγές στην αισθητική 

του τοπίου. 

Το έργο θα απασχολεί 6 υπαλλήλους. 

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

ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή της παραπάνω 

δραστηριότητας. 

                        Επισημαίνεται όμως, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτή, αποτελεί η αυστηρή τήρηση 

των περιβαλλοντικών όρων που θα εγκριθούν – επιβληθούν με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας έγκρισης αυτών. 

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

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

Προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι - Φάση της κατασκευής 

• Να οριστεί υπεύθυνος υλοποίησης περιβαλλοντικών μέτρων για την εφαρμογή των δεσμεύσεων του 

κατασκευαστή. 

• Επιβλέπων μηχανικός για την τήρηση των περιβαλλοντικών μέτρων στο εργοτάξιο. 

• Οι εκσκαφές να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες κατά διαμόρφωση του γηπέδου της μονάδας. 

• Να γίνεται συχνή διαβροχή των χώρων εκχωμάτωσης και επιχωμάτωσης, των αποθηκευμένων προϊόντων 

εκσκαφής και των διαδρόμων κίνησης οχημάτων. 

• Να γίνεται κάλυψη των οχημάτων μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής. 

• Να μη γίνεται απόρριψη μπαζών, προϊόντων εκσκαφών, υλικών κατασκευής και λοιπών στερεών αποβλήτων 

σε ποταμούς ή παρακείμενα ρέματα. 

• Να μην γίνεται οποιαδήποτε καύση υλικών. 

• Κατά την κατασκευή να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την μείωση του θορύβου και των οχλήσεων 

στην ευρύτερη περιοχή. 

• Να μην γίνεται συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοτάξιο. Σε περίπτωση ανάγκης αν από 

τυχόν εργασίες ή αστοχία του εξοπλισμού προκύψουν υγρά απόβλητα (λάδια κτλ.) αυτά να συλλέγονται σε 

ειδικά δοχεία και διατίθενται σε ειδικά αδειοδοτημένες γι’ αυτό το σκοπό εταιρείες. 

• Ο χώρος του εργοταξίου να περιφραχθεί ώστε να μην είναι προσβάσιμος από τους περιοίκους και να 

τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση. 

• Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν από τις εργασίες θα διαχωρίζονται στην πηγή και θα 

αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και θα διαχειρίζονται σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1909Β/22-12-

2003. 

• Ο φωτισμός στον χώρο εργασίας θα πρέπει ιδανικά να περιοριστεί σε περιοχές που απαιτείται για τις 

εργασίες και την ασφάλεια. 

• Τοποθέτηση ειδικής ταινίας σήμανσης ώστε να οριοθετηθεί η περιοχή εργασίας και να διασφαλιστεί ότι οι 

επιπτώσεις περιορίζονται σε αυτή την περιοχή.  

Προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι - Φάση της λειτουργίας 

• Αρχείο παραστατικών και δελτίων ελέγχου εισερχομένων υλών – αντιστοίχιση με κωδικούς ΕΚΑ 

• Αρχείο ελέγχων εισερχόμενων υλικών 

• Αρχεία συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

• Αρχεία δεδομένων καταγραφής αυτόματων μετρητικών διατάξεων 

• Αρχεία δεδομένων εξωτερικών αναλύσεων και μετρήσεων 

• Μέτρηση ποιότητας παραγόμενου βιοαερίου, σύσταση κτλ. Καταγραφή ανά δίμηνο 

• Αρχεία αναλύσεων Ν. Ρ σε χωνεμένο υπόλειμμα, πριν και μετά το διαχωρισμό φάσεων 

• Καθορισμός και υλοποίηση προγράμματος καθαριότητας , καταπολέμησης παρασίτων, 

υγειονομικούελέγχου, επιθεώρησης περιβάλλοντος χώρου και μέτρων προστασίας προσωπικού 

• Τήρηση αρχείου διάθεσης – διακίνησης προϊόντων οργανικών λιπασμάτων 

• Τήρηση αρχείου και μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Νόμου 4042/2012 και υποβολή ΕτήσιαςΈκθεσης 

Παραγωγού Αποβλήτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/2006 

• Μετρήσεις θορύβου εντός και στα όρια της εγκατάστασης 

• Διαχωρισμός των ρευμάτων αποβλήτων και παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες προς διαχείρισης 

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

παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: 
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α) το με αριθ. Πρωτ. 136602/20-09-2019  έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. 

με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, β) την από 18-10-2019 εισήγηση του Τμήματος 

Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, γ) τις από 4/11/2019 

ενστάσεις που διατυπώθηκαν εγγράφως προς την Περιφέρειας από την κα. Μανωλακάκη Αντωνία,  μέλος του 

τοπικού συμβουλίου Άνω Λαψίστας, όπως διαβιβάσθηκαν από το Π.Σ. Ηπείρου προς την Επιτροπή και την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση με το με αριθμ. 172195/3593/4-11-2019 έγγραφο, δ) τις απαντήσεις που δόθηκαν από 

τον κ. Αντωνίου Γεώργιο, μελετητή του έργου, ο οποίος ζήτησε και πήρε τον λόγο κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίασης ε) ε)την παρατήρηση της κ. Ζέκα-Πάσχου, μέλους της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» “Εμείς δεν θα 

ψηφίσουμε καμία από τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων για τη δημιουργία ενέργειας. Τέτοια έργα, απότοκα 

της απόφασης για απελευθέρωσης της ενεργείας δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. Είτε η ενέργεια παράγεται από 

τον αέρα που ανήκει σε όλους, είτε παράγεται από τα απόβλητα, δεν μπορεί να είναι ιδιωτική υπόθεση. Δεν 

μπορεί να είναι πεδίο κερδοφορίας ιδιωτών.” 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 6/166/06-11-2019) 

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

διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 136602/20-09-2019  έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

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

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κ. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, μέλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Ζήκος Νικόλαος, μέλος της παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ». 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

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

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

 

 

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

ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

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

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

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

 

  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
4. Καλούδης Βασίλειος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
7. Βαρέλης Δημήτριος 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
 

 

  

√ 
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Δ10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα                                          

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

 

 
Ημερομηνία: 11-11-2019 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 176405 / 3702 

Ημερομηνία: 21-10-2019 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόμενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 

δραστηριότητας: 

 

 

 

 

 

 Προς: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 
5οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Υπόψη: κ. Πέτρο Χήρα 

 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. 
Τμήμα Περιβάλλοντος  
Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου 
Ενταύθα 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέμα 26o 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου 

(κατηγορίας  Α2, ομάδα 7η, α/α 6): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 4.000 ινδιάνων, 

στην Τ.Κ. Ρεπετίστης, Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου 

ή της δραστηριότητας είναι ο Λεωνίδας Μπιτόλυκος. 

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

ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

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

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η ΦΟΡΕΑΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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

(κατηγορίας  Α2, ομάδα 7η, α/α 6): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 4.000 ινδιάνων, στην 

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

δραστηριότητας είναι ο Λεωνίδας Μπιτόλυκος. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι ο Λεωνίδας Μπιτολύκος. 

 Η μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο συνολικού εμβαδού Ε=14.190,85m2, σε θέση της Τ.Κ. 

Ρεπετίστης του Δήμου Πωγωνίου. Θα είναι δυναμικότητας 4.000 πτηνών πάχυνσης (γαλοπούλες), ήτοι 40 Ι.Ζ. 

Εντός του αγροτεμαχίου πρόκειται να κατασκευαστεί πτηνοτροφείο με διαστάσεις 13m X 93m = 1.209m2 και σιλό 

κάλυψης 6,76m2, δηλαδή η συνολική κτιριακή κάλυψη θα είναι 1.215.76m2. 

H μονάδα θα κατασκευάσει για τη διαχείριση των αποβλήτων της: 

• Κοπροσωρό διαστάσεων 8,5m x 8,5m x 1,8m (μέσο ύψος), δηλαδή συνολικής χωρητικότητας 130m3 

• Στεγανό βόθρο διαστάσεων 3m x 3m και βάθους 2m, χωρητικότητας 18m3 

• Απορροφητικό βόθρο κυκλικής διατομής, ακτίνας 1,5m και βάθους 2m, με παράπλευρη επιφάνεια 18,84m2 

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

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

αντίστοιχη τροφή. Νερό απαιτείται επίσης για το πλύσιμο των πτηνοθαλάμων και για τις ανάγκες του προσωπικού. 
Έτσι οι ανάγκες σε νερό ανέρχονται συνολικά σε 1.832m3 νερού/έτος. Η υδροδότηση της μονάδας θα 

πραγματοποιείται από το δίκτυο του Δήμου Πωγωνίου. 

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

απόβλητα προέρχονται από τις παρακάτω πηγές :   
• Υγρά στράγγισης της κοπροσωρού 

•  Νερό  πλυσίματος της μονάδας 

•  Νερό από ανθρώπινη χρήση (W.C) 

•  Σηπτική Δεξαμενή 

• Απορροφητικός βόθρος  

Εκροές στερεών αποβλήτων: Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής μονάδας αποτελούνται από τα περιττώματα 
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των πτηνών και την στρωμνή (άχυρο σιτηρών). Το σύνολο της καταναλισκόμενης ποσότητας νερού, αποβάλλεται 

στα πυκνόρρευστα περιττώματά τους. Αυτά μετά το τέλος κάθε εκτροφής μαζεύονται και οδηγούνται  σε ειδικά 

διαμορφωμένο στεγανό χώρο (κοπροσωρός) στον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας. Μετά την ωρίμανση-χώνεψη 

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

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

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

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

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

όχημα της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο αποτεφρωτήρας, η μονάδα θα διαθέτει τα νεκρά, καθώς 

και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιμωδών νόσων) σε ειδικούς ψυκτικούς χώρους (ψυκτικά δοχεία, 
ψυγεία ή ψυκτικούς θαλάμους ) που υπάρχουν στη μονάδα. 

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

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

ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή της παραπάνω 

δραστηριότητας. 

Επισημαίνεται όμως, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτή, αποτελεί η αυστηρή τήρηση 

των περιβαλλοντικών όρων που θα εγκριθούν – επιβληθούν με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας έγκρισης αυτών. 

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

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

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

παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ. 143251/01-10-2019  έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. 

με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, β) την από 21-10-2019 εισήγηση του Τμήματος 

Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου και ό,τι διατυπώθηκε 

κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής: 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 6/167/06-11-2019) 

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

διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 143251/01-10-2019  έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

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

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

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

ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

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

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

 

 

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

ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

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

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

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

 

  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
4. Καλούδης Βασίλειος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
7. Βαρέλης Δημήτριος 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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Δ10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα                                          

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

 

 
Ημερομηνία: 11-11-2019 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 176410 / 3703 

Ημερομηνία: 25-10-2019 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόμενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 

δραστηριότητας: 

 

 

 

 

 

 Προς: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 
5οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Υπόψη: κ. Πετρο Χήρα 

 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. 
Τμήμα Περιβάλλοντος  
Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου 
Ενταύθα 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέμα 27o 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου 

(κατηγορίας  Α2, ομάδα 7η, α/α 6): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.000 ινδιάνων, 

στην Τ.Κ. Περιβλέπτου, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του 

έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Ευάγγελος Μπουκουβάλας. 

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

ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

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

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η ΦΟΡΕΑΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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

(κατηγορίας  Α2, ομάδα 7η, α/α 6): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.000 ινδιάνων, στην 

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

δραστηριότητας είναι ο Ευάγγελος Μπουκουβάλας. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι ο Ευάγγελος Μπουκουβάλας. 

 Η μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο συνολικού εμβαδού Ε=9.649 m2, σε θέση της Τ.Κ. 

Περιβλέπτου του Δήμου Ιωαννιτών. Θα είναι δυναμικότητας 7.000 πτηνών πάχυνσης (γαλοπούλες), ήτοι 70 Ι.Ζ. 

Εντός του αγροτεμαχίου πρόκειται να κατασκευαστεί πτηνοτροφείο με διαστάσεις 100m X 14m = 1.400m2 και 

σιλό κάλυψης 3,14m2, δηλαδή η συνολική κτιριακή κάλυψη θα είναι 1.403,14m2. 

H μονάδα θα κατασκευάσει για τη διαχείριση των αποβλήτων της: 

• Κοπροσωρό διαστάσεων 14m x 6m x 2m (μέσο ύψος), δηλαδή συνολικής χωρητικότητας 168m3 

• Στεγανό βόθρο διαστάσεων 4m x 4m και βάθους 2m, χωρητικότητας 32m3 

• Απορροφητικό βόθρο κυκλικής διατομής, ακτίνας 1,5m και βάθους 2m, με παράπλευρη επιφάνεια 18,84m2 

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

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

τροφή. Νερό απαιτείται επίσης για το πλύσιμο των πτηνοθαλάμων και για τις ανάγκες του προσωπικού. Έτσι οι 

ανάγκες σε νερό ανέρχονται συνολικά σε 2.067m3 νερού/έτος. Η υδροδότηση της μονάδας θα πραγματοποιείται 

από το δίκτυο της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων. 

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

προέρχονται από τις παρακάτω πηγές :   
• Υγρά στράγγισης της κοπροσωρού 

•  Νερό  πλυσίματος της μονάδας 

•  Νερό από ανθρώπινη χρήση (W.C) 

•  Σηπτική Δεξαμενή 
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• Απορροφητικός βόθρος  

Εκροές στερεών αποβλήτων: Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής μονάδας αποτελούνται από τα περιττώματα 

των πτηνών και την στρωμνή (άχυρο σιτηρών). Το σύνολο της καταναλισκόμενης ποσότητας νερού, αποβάλλεται 

στα πυκνόρρευστα περιττώματά τους. Αυτά μετά το τέλος κάθε εκτροφής μαζεύονται και οδηγούνται  σε ειδικά 

διαμορφωμένο στεγανό χώρο (κοπροσωρός) στον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας. Μετά την ωρίμανση-χώνεψη 

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

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

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

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

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

όχημα της εταιρείας.  

Η δραστηριότητα του θέματος βρίσκεται εκτός ΖΟΕ και εκτός δικτύου  Natura 2000 αλλά εντός των ορίων 

αρμοδιότητας του Φορέα διαχείρισης του Φορέα Παμβώτιδας. 

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

ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή της παραπάνω 

δραστηριότητας. 

  Επισημαίνεται όμως, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτή, αποτελεί η αυστηρή τήρηση 

των περιβαλλοντικών όρων που θα εγκριθούν – επιβληθούν με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας έγκρισης αυτών. 

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

κατατεθεί στην Υπηρεσία μας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και διαμαρτυρίες 

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

παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ. 154090/16-10-2019  έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. 

με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, β) την από 25-10-2019 εισήγηση του Τμήματος 

Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου και ό,τι διατυπώθηκε 

κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής: 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 6/168/06-11-2019) 

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

διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 154090/16-10-2019   έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

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

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

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

ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

√ 
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ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

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

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

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

 

 

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

ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

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

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

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

 

  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
4. Καλούδης Βασίλειος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
7. Βαρέλης Δημήτριος 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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Δ10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα                                          

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

 

 
Ημερομηνία: 11-11-2019 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 176415 / 3704 

Ημερομηνία: 05-11-2019 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόμενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 

δραστηριότητας: 

 

 

 

 

 

 Προς: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 
5οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Υπόψη: κα Δ. Σπύρου 

 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. 
Τμήμα Περιβάλλοντος  
Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου 
Ενταύθα 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1Ο 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου 
(κατηγορίας  Α2, ομάδα 7η, α/α 6): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 11.000 ινδιάνων, 
στην Τ.Κ. Ανθοχωρίου του Δήμου Μετσόβου, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του 
έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Παύλος Λίγκας. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 
Π.Η.). 

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

ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

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

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η ΦΟΡΕΑΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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

(κατηγορίας  Α2, ομάδα 7η, α/α 6): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 11.000 ινδιάνων, στην 

Τ.Κ. Ανθοχωρίου του Δήμου Μετσόβου, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή 

της δραστηριότητας είναι ο Παύλος Λίγκας. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι ο Παύλος Λίγκας. 

 Η μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο συνολικού εμβαδού Ε=5.681,05 m2, στη θέση 

"Κρανιά"  της Τ.Κ. Ανθοχωρίου του Δήμου Μετσόβου. Θα είναι δυναμικότητας 11.000 πτηνών πάχυνσης 

(γαλοπούλες), ήτοι 110 Ι.Ζ. Εντός του γηπέδου θα κατασκευαστούν κτιριακές εγκαταστάσεις θερμοκηπιακού 

τύπου (Κατηγορία 2) συνολικής κάλυψης 2.100m2 (2 πτηνοθάλαμοι εμβαδού 1.050m2 έκαστος). 

H μονάδα θα κατασκευάσει για τη διαχείριση των αποβλήτων της: 

• Κοπροσωρό διαστάσεων 8,5m x 9m x 3m (μέσο ύψος), δηλαδή συνολικής χωρητικότητας 229,5m3 

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

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

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

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

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

Έτσι οι ανάγκες σε νερό ανέρχονται συνολικά σε 2.389m3 νερού/έτος. Η υδροδότηση της μονάδας θα 

πραγματοποιείται από το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Κοινότητας Ανθοχωρίου του Δήμου Μετσόβου. 

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

απόβλητα προέρχονται από τις παρακάτω πηγές :   

• Υγρά στράγγισης της κοπροσωρού 

•  Νερό  πλυσίματος της μονάδας 

•  Νερό από ανθρώπινη χρήση (W.C) 

•  Σηπτική Δεξαμενή 
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• Απορροφητικός βόθρος  

 

Εκροές στερεών αποβλήτων: Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής μονάδας αποτελούνται από τα 

περιττώματα των πτηνών και την στρωμνή (άχυρο σιτηρών). Το σύνολο της καταναλισκόμενης ποσότητας νερού, 

αποβάλλεται στα πυκνόρρευστα περιττώματά τους. Αυτά μετά το τέλος κάθε εκτροφής μαζεύονται και 

οδηγούνται  σε ειδικά διαμορφωμένο στεγανό χώρο (κοπροσωρός) στον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας. Μετά 

την ωρίμανση-χώνεψη της στην κοπροσωρό οδηγείται στους αγρούς και αμέσως μετά ακολουθεί τουλάχιστον 

όργωμα αν όχι και πότισμα. Αυτό μειώνει τις οχληρές οσμές πού αναδύονται κατά την αναμόχλευση της κόπρου.  

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

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

οδηγούνται σε αδειοδοτημένο κλίβανο καύσης ΖΥΠ της εταιρείας ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ. Σε περίπτωση που δεν 

λειτουργεί ο αποτεφρωτήρας, η μονάδα θα διαθέτει τα νεκρά, καθώς και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά 

(λόγω λοιμωδών νόσων) σε ειδικούς ψυκτικούς χώρους (ψυκτικά δοχεία, ψυγεία ή ψυκτικούς θαλάμους) που 

υπάρχουν στη μονάδα.   

Η δραστηριότητα του θέματος βρίσκεται εκτός δικτύου  Natura 2000. 

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

ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή της παραπάνω 

δραστηριότητας. 

                        Επισημαίνεται όμως, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτή, αποτελεί η αυστηρή τήρηση 

των περιβαλλοντικών όρων που θα εγκριθούν – επιβληθούν με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας έγκρισης αυτών. 

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

δεν έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και διαμαρτυρίες 

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

παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:α) το με αριθ. Πρωτ. 160938/25-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 

Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, β) την από 05-11-

2019 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας 

Ηπείρου, γ) τις διευκρινήσεις που έδωσε ο μελετητής της μονάδας κ. Γιαννάκης Σπυρίδωνκαι 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 6/169/06-11-2019) 

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

διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 160938/25-10-2019  έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

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

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

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

√ 
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ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

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

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

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

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

 

 

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

ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

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

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

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

 

  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
4. Καλούδης Βασίλειος 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
7. Βαρέλης Δημήτριος 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
 

 

 

 

 

√ 
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