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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1o/31-01-2018 

Στα  Ιωάννινα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις τριανταµία (31) Ιανουαρίου του 
έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος 
Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτή  συγκροτήθηκε µε την 
µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου, η οποία 
συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του 
Π.Σ. Ηπείρου και την µε αριθµ. 2/12/5-3-2017(ΑΔΑ:ΨΗΡΣ7Λ9-ΒΚΠ) απόφαση του Π.Σ. 
Ηπείρου περί εκλογής µελών για το δεύτερο ήµισυ της θητείας της Επιτροπής, ήτοι από 
06/03/2017 έως 31/08/2019, αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, 
Περιφερειακούς Συµβούλους: 

 Τακτικά µέλη: Αναπληρωµατικά µέλη: 

1. Γοργόλης Βασίλειος Λάµπρου Αλκιβιάδης 

2. Βαρέλης Δηµήτριος Μπάγιας Μιχαήλ 

3. Μπούµπα Βασιλική Γιολδάσης Βασίλειος του Βησαρ. 

4. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) Κάτσιος Νικόλαος 

5. Βασιλάκης Περικλής Σιαράβας Κωνσταντίνος 

6. Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα) Παπαχρήστου Βασίλειος 

7. Λάζος Ιωάννης Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

8. Ντέτσικας Κων/νος Καττής Νικόλαος 

9. Πάικας Σπυρίδων Κωνής Δηµήτριος 

10. Πάντος Παναγιώτης Ταπραντζή – Κοίλια Πολυξένη ( Τζένη) 

11. Μπασιούκας Κων/νος Γκεσούλης Ηλίας 

12. Ζάκας Γεώργιος Ζάψας Γεώργιος 

13. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) Χαµπίµπης Δηµήτριος 

14. Ζιώβας Βασίλειος Τσουµάνη Όλγα ( Όλυ) 

 
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την υπ’ αρ. πρωτ. 
10236/464/26-01-2018 πρόσκληση της Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν οι: 

Α. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνη Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών, Πρόεδρος της Επιτροπής. 

Β.  Τα µέλη: 
1. Γοργόλης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος 
2. Βαρέλης Δηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος 
3. Μπούµπα Βασιλική, Περιφερειακός Σύµβουλος 
4. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος), Περιφερειακός Σύµβουλος 
5. Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα), Περιφερειακός Σύµβουλος 
6. Λάζος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 
7. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος 
8. Παπαχρήστου Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος 
9. Πάικας Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύµβουλος 
10. Μπασιούκας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος 
11. Ταπραντζή – Κοίλια Πολυξένη (Τζένη), Περιφερειακός Σύµβουλος 
12. Ζάκας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 
13. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος 
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Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Γραµµατείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής , Βασιλική 
Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα Ε. Φουτάκη, όπως ορίστηκαν µε την αριθµ.οικ.113017/9692/23-10-2014 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για τα παρακάτω θέµατα  ηµερήσιας 
διάταξης: 

Επικύρωση αποφάσεων 9ου Πρακτικού του έτους 2017 της Συνεδρίασης της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου. 
 
1. Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου, και του  ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράµµατος: 

«Αξιοποίηση αίγειου γάλακτος µε την παρασκευή φρέσκου µαλακού και ηµίσκληρου τυριού», 

προϋπολογισµού 30.000,00 € (µε ΦΠΑ) και ορισµό δύο (2) µελών από την Περιφέρεια 

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

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

Ηπείρου, και του  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ για την εκτέλεση του 

ερευνητικού έργου: «ΚΑΣΚΑΒΑΛΙ ΠΙΝΔΟΥ: Διενέργεια έρευνας για τη συλλογή στοιχείων 

µε στόχο την κατοχύρωσή του ως προϊόντος ΠΟΠ/ΠΓΕ» προϋπολογισµού 18.600,00 € (µε 

ΦΠΑ) και ορισµό δύο (2) µελών από την Περιφέρεια Ηπείρου, µε τους αναπληρωτές τους,  για 

την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργο. 

3. Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου τροποποίησης Μ.Π.Ε. του έργου 

(Υποκατηγορία Α2, οµάδα 9η, α/α 14,15,28): «Μονάδα επεξεργασίας τυρογάλακτος , η οποία 

είναι εγκατεστηµένη και λειτουργεί στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων (υπαγωγή στο άρθ. 9 του Ν. 

4014/2011)». Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι   

η εταιρεία: «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε.».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & 

Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η.). 

4. Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου τροποποίησης Μ.Π.Ε. του έργου 
(Υποκατηγορία Α2, οµάδα 7η ): «Πτηνοτροφική µονάδα, ως προς το εκτρεφόµενο είδος από 
33.500 πατρογονικά πτηνά σε 74.500 πτηνά πάχυνσης (298 ΙΖ), εγκατεστηµένη και  
λειτουργούσα στη θέση «ΓΚΙΡΛΙΕ», της Τ.Κ. Πετσαλίου, Δ.Ε. Εκάλης του Δ. Ζίτσας, Π.Ε. 
Ιωαννίνων». Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας η 
εταιρεία: « ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΡΑΝΟΣ Α.Ε.» (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασµού Π.Η.). 

5.  Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) 

του έργου (υποκατηγορία Α2,  οµάδα 7η ): «Λειτουργία πτηνοτροφικής µονάδας, 

δυναµικότητας 22.000 πτηνών πάχυνσης, εγκατεστηµένη στη θέση «Πλάκες», της Δ.Ε. 

Φιλοθέης, του Δ. Αρταίων (υπαγωγή στο άρθρο 9 του Ν. 4014/2011)». Φορέας 

πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι o Παναγιώτης 

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

6.  Γνωµοδότηση επί  του περιεχοµένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΜΠΕ) επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, οµάδα 3η , α/α 05- Υποκατηγορία Β, 

οµάδα 9η , α/α/ 201): « Καταφύγιο τουριστικών σκαφών, στη θέση «Ζέρι», της Τ.Κ. Συβότων,  

Δ. Ηγουµενίτσας/ Π.Ε. Θεσπρωτίας. Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή 

της δραστηριότητας είναι  η εταιρεία: «SIVOTA MARINA P.C.».εισήγηση Δ/νση 

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η.). 
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7.  Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου  Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, 

οµάδα 5η ,α/α 3) «Λατοµείο µαρµάρων, στη θέση «Γρέµυθα- Μουστάκι- Κουρίτος», της Τ.Κ. 

Κληµατιάς του Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του 

έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: « ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».  

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

8. Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 

7η) «Λειτουργία πτηνοτροφικής µονάδας, δυναµικότητας 40.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση 

δυναµικότητας από 16.610 σε 40.000 πτηνά) εγκατεστηµένη στη θέση «Χάιδω», Δ.Ε. 

Πασσαρώνος του Δήµου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας 

του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Αλέξης Παπαχρήστος.(εισήγηση Δ/νση 

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η.). 

9.   Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, 

οµάδα 7η, α/α 5) «Ανανέωση-Τροποποίηση Μ.Π.Ε. χοιροτροφικής µονάδας, δυναµικότητας 

350 χοιροµητέρων µε τα παράγωγά της (αύξηση δυναµικότητας από 250 σε 350 

χοιροµητέρες) εγκατεστηµένη και λειτουργούσα στο Τ.Κ. Μιχαλιτσίου, Δήµου Πρέβεζας, Π.Ε. 

Πρέβεζας». Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι 

η εταιρεία: «ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α.Ε.».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασµού Π.Η.). 

10.  Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Τροποποίησης- Ανανέωσης Μ.Π.Ε. του 

έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 9η, α/α99) «Υφιστάµενο εργοστάσιο παραγωγής και 

συσκευασίας φαρµακευτικών παρασκευασµάτων, συνολικής δυναµικότητας 1.100,00 τόνων 

ετησίως( αύξηση δυναµικότητας από 600 τόνους σε 1.100 ετησίως), εγκατεστηµένη και 

λειτουργούσα στην Τ.Κ. Μπάφρας, του Δ. Ιωαννιτών (υπαγωγή στο άρθ. 9 του Ν. 

4014/2011)».  Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας 

είναι η εταιρεία «HELP ABEE».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 

Π.Η.). 

11.   Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2) 

«Τροποποίηση ΑΕΠΟ πτηνοτροφικής εγκατάστασης, ως προς το εκτρεφόµενο είδος, από 

24.750 (99ΙΖ) σε 9.900 ινδιάνους (99ΙΖ), εγκατεστηµένη στο Τ.Κ. Πρωτόπαππα του Δ. 

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

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

12.  Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, 

οµάδα 6η, α/α 24) «Λειτουργία υφιστάµενου πολυόροφου υπόγειου χώρου στάθµευσης, 

δυναµικότητας 528 θέσεων, κάτω από την Πλατεία Πύρρου Ιωαννίνων». Φορέας 

πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία 

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

13. Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου τροποποίησης Μ.Π.Ε. του έργου 

(Υποκατηγορία Α2, οµάδα 7η) « Λειτουργία πτηνοτροφικής µονάδας, δυναµικότητας 57.000 

πτηνών πάχυνσης (αλλαγή του εκτρεφόµενου είδους από 25.000 πατρογονικά σε 57.000 

πτηνά πάχυνσης), εγκατεστηµένη στην Τ.Κ. Πρωτόπαππα του Δήµου Ζίτσας». Φορέας 

πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Δήµητρα 

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

14. Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α9, οµάδα 

9η, α/α 159) «Λειτουργία υφιστάµενης µονάδας χυτηρίου (τήξη-χύτευση µη σιδηρούχων 
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µετάλλων) & εµπορία παλαιών µεταλλικών αντικειµένων , εγκατεστηµένη και λειτουργούσα 

στο αρ. 558 αγρόκτηµα Παραµυθιάς- Καρυωτίου, στην Τ.Κ. Καρυωτίου του Δήµου Σουλίου/ 

Π. Ε. Θεσπρωτίας».Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της 

δραστηριότητας είναι η εταιρεία Αφοί Γαλανόπουλου & Υιοί Ο.Ε.».(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. Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και του  Δήµου Ιωαννιτών για την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία των Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων του Κλειστού Γυµναστηρίου Δ.Κ. Ανατολής (πρώην αίθουσα Βαρέων 
Αθληµάτων)»  προϋπολογισµού 100.000,00 € (µε ΦΠΑ). 

2. Έγκριση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήµου 
Πωγωνίου  για το έργο «Προµήθεια σωλήνων ύδρευσης Φ32/PN25 και υδραυλικών υλικών 
για την ύδρευση των κτηνοτροφικών µονάδων Τ.Κ Κακολλάκου  του Δήµου Πωγωνίου», 
προϋπολογισµού 24.800,00 ευρώ και ορισµό δύο (2) µελών από την Περιφέρεια Ηπείρου, µε 
τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

 

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

επικυρώθηκε το πρακτικό και οι αποφάσεις της  προηγούµενης, από 21-12-2017 συνεδρίασης της 

Επιτροπής. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

1. Γοργόλης Βασίλειος 
2.  Βαρέλης Δηµήτριος,  
3. Μπούµπα Βασιλική 
4. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος  
5. Τύρου-Ούζα Αναστασία (Νατάσα) 
6. Λάζος Ιωάννης 
7. Ντέτσικας Κων/νος 
8. Παπαχρήστου Βασίλειος 
9. Πάικας Σπυρίδων 
10. Μπασιούκας Κων/νος 
11. Ταπραντζή – Κοίλια Πολυξένη (Τζένη), 
12. Ζάκας Γεώργιος 
13. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 1/31-01-2018 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) 
απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 
3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και την µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 
(ΑΔΑ:ΨΗΡΣ7Λ9-ΒΚΠ) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου περί εκλογής µελών για το δεύτερο ήµισυ της 
θητείας της Επιτροπής, ήτοι από 06/03/2017 έως 31/08/2019, η οποία συνήλθε σε δηµόσια 
συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις τριανταµία (31) 
Ιανουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.30, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. 
10236/464/26-01-2018 Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

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

Α. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνη Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Τα µέλη: Γοργόλης Βασίλειος, Βαρέλης Δηµήτριος, Μπούµπα Βασιλική, Παπαδηµητρίου 
Κωνσταντίνος (Ντίνος), Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα), Λάζος Ιωάννης, Ντέτσικας Κων/νος,  
Παπαχρήστου Βασίλειος, Πάικας Σπυρίδων, Μπασιούκας Κωνστ/νος, Ταπραντζή – Κοίλια 
Πολυξένη (Τζένη), Ζάκας Γεώργιος και Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης) Περιφερειακοί 
Σύµβουλοι 

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

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

 
ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου και του  ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράµµατος: 

«Αξιοποίηση αίγειου γάλακτος µε την παρασκευή φρέσκου µαλακού και ηµίσκληρου τυριού», 

προϋπολογισµού 30.000,00 € (µε ΦΠΑ) και ορισµό δύο (2) µελών 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» 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) όπως 
τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) και 
ισχύει. 

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». 
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4. Τη µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε µε την απ’ αριθµ. 11/47/29-10-
2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, ως 
προς την εκχώρηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης 
επιπλέον αρµοδιοτήτων. 

5. Τη µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί εκλογής 
µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το δεύτερο ήµισυ της θητείας της, ήτοι από 06/03/2017 έως 31/08/2019. 

6. Τη µε αριθµ.πρωτ οικ.9643/238/25-01-2018 εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων. 

7. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου ο οποίος εισηγήθηκε το θέµα.  
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 1/1/31-01-2018) 

 

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

Ηπείρου και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράµµατος: 

«Αξιοποίηση αίγειου γάλακτος µε την παρασκευή φρέσκου µαλακού και ηµίσκληρου τυριού», 

προϋπολογισµού 30.000,00 € (µε ΦΠΑ). 

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

Ηπείρου: 

α) την κα Βασιλική Ηγουµενίδου, ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων),, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων, ως τακτικό µέλος,  µε αναπληρώτριά της την κα. 
Αριστούλα Χρήστου, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων.  

β) την κα. Σκλιβανίτη Ελένη, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων, µε αναπληρώτριά της την κα. Αντωνακούδη Όλγα, ΠΕ 
Γεωτεχνικών (Γεωπόνων), υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ΠΕ 
Ιωαννίνων. 

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

1. Γοργόλης Βασίλειος 
2.  Βαρέλης Δηµήτριος,  
3. Μπούµπα Βασιλική 
4. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος  
5. Τύρου-Ούζα Αναστασία (Νατάσα) 
6. Λάζος Ιωάννης 
7. Ντέτσικας Κων/νος 
8. Παπαχρήστου Βασίλειος 
9. Πάικας Σπυρίδων 
10. Μπασιούκας Κων/νος 
11. Ταπραντζή – Κοίλια Πολυξένη (Τζένη), 
12. Ζάκας Γεώργιος 
13. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 1/31-01-2018 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) 
απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 
3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και την µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 
(ΑΔΑ:ΨΗΡΣ7Λ9-ΒΚΠ) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου περί εκλογής µελών για το δεύτερο ήµισυ της 
θητείας της Επιτροπής, ήτοι από 06/03/2017 έως 31/08/2019, η οποία συνήλθε σε δηµόσια 
συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις τριανταµία (31) 
Ιανουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.30, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. 
10236/464/26-01-2018 Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

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

Α. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνη Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Τα µέλη: Γοργόλης Βασίλειος, Βαρέλης Δηµήτριος, Μπούµπα Βασιλική, Παπαδηµητρίου 
Κωνσταντίνος (Ντίνος), Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα), Λάζος Ιωάννης, Ντέτσικας Κων/νος,  
Παπαχρήστου Βασίλειος, Πάικας Σπυρίδων, Μπασιούκας Κωνστ/νος, Ταπραντζή – Κοίλια 
Πολυξένη (Τζένη), Ζάκας Γεώργιος και Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης) Περιφερειακοί 
Σύµβουλοι 

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου και του  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ για την εκτέλεση του 

ερευνητικού έργου: «ΚΑΣΚΑΒΑΛΙ ΠΙΝΔΟΥ: Διενέργεια έρευνας για τη συλλογή στοιχείων 

µε στόχο την κατοχύρωσή του ως προϊόντος ΠΟΠ/ΠΓΕ» προϋπολογισµού 18.600,00 € (µε 

ΦΠΑ) και ορισµό δύο (2) µελών 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» 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) όπως 
τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) και 
ισχύει. 

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». 
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4. Τη µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε µε την απ’ αριθµ. 11/47/29-10-
2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, ως 
προς την εκχώρηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης 
επιπλέον αρµοδιοτήτων. 

5. Τη µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί εκλογής 
µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το δεύτερο ήµισυ της θητείας της, ήτοι από 06/03/2017 έως 31/08/2019. 

6. Τη µε αριθµ.πρωτ οικ.9643/238/25-01-2018 εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων. 

7. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου ο οποίος εισηγήθηκε το 
θέµα.Ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

 
Αποφασίζει οµόφωνα 

(απόφαση 1/2/31-01-2018) 
Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου και του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ για την εκτέλεση του 

ερευνητικού έργου: «ΚΑΣΚΑΒΑΛΙ ΠΙΝΔΟΥ: Διενέργεια έρευνας για τη συλλογή στοιχείων µε 

στόχο την κατοχύρωσή του ως προϊόντος ΠΟΠ/ΠΓΕ» προϋπολογισµού 18.600,00 € (µε ΦΠΑ). 

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

Ηπείρου: 

α) την κα Βασιλική Ηγουµενίδου, ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων), υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά της την κα. 
Σκλιβανίτη Ελένη, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων και 

β) την κα. Σοφία Φούκη, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
& Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων, µε αναπληρώτριά της την κα. Αριστούλα Χρήστου, ΤΕ 
Τεχνολόγων Γεωπονίας, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ΠΕ 
Ιωαννίνων 

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

   Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1. Γοργόλης Βασίλειος 
2.  Βαρέλης Δηµήτριος,  
3. Μπούµπα Βασιλική 
4. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος  
5. Τύρου-Ούζα Αναστασία (Νατάσα) 
6. Λάζος Ιωάννης 
7. Ντέτσικας Κων/νος 
8. Παπαχρήστου Βασίλειος 
9. Πάικας Σπυρίδων 
10. Μπασιούκας Κων/νος 
11. Ταπραντζή – Κοίλια Πολυξένη (Τζένη), 
12. Ζάκας Γεώργιος 
13. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
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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                                                         
E-mail:  epitropi.anaptyxis@php.gov.gr     

 
 
Ηµεροµηνία: 22-02-2018 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόµενου): 21292 / 728 

Ηµεροµηνία: 11-01-2018 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόµενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 Προς: 

Αποκεντρωµένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής 
Μακεδονίας 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Ηπείρου 
5ο χλµ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Υπόψη: κα Δ. Σπύρου 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 

Π.Η. 
Τµήµα Περιβάλλοντος  
Ενταύθα 
Υπόψη: κ. Τσιάρα Ευάγγελο 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέµα 3ο 
 Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου τροποποίησης Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία 

Α2, οµάδα 9η, α/α 14,15,28): «Μονάδα επεξεργασίας τυρογάλακτος, η οποία είναι εγκατεστηµένη 

και λειτουργεί στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων (υπαγωγή στο άρθ. 9 του Ν.4014/2011)». Φορέας 

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

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 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  

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 τροποποίησης Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, 

οµάδα 9η, α/α 14,15,28): «Μονάδα επεξεργασίας τυρογάλακτος , η οποία είναι εγκατεστηµένη και 

λειτουργεί στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων (υπαγωγή στο άρθ. 9 του Ν. 4014/2011)». Φορέας πραγµατοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι   η εταιρεία: «  ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε.». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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

Σύµφωνα µε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: 
Φορέας  λειτουργίας της µονάδας του   θέµατος   είναι η εταιρεία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ 

ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ Α.Ε. 
 Η µονάδα είναι εγκατεστηµένη στο Ο.Τ. 6Γ της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, σε ιδιόκτητο οικόπεδο 

εµβαδού 10 στρεµµάτων. 
 Η παρούσα µελέτη αφορά στην ανανέωση της εγκεκριµένης Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων µε αριθ. πρωτ. 120355/22-10-2004, η οποία ανανεώθηκε µε βάση τη  υπ΄ αριθ. 
5153/18-12-2007 και τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. 5384/17-12-2009 Απόφαση της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Ηπείρου, µε την επωνυµία «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ 
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ Α.Ε.» στη Θέση Βιοµηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων. Όπως προκύπτει από την µέχρι 
σήµερα λειτουργία της µονάδας, δεν έχουν επέλθει αλλαγές στην κατανάλωση πόρων (νερό, ενέργεια, 
κλπ.), την παραγωγική διαδικασία, το φυσικό περιβάλλον ή το πρόγραµµα παρακολούθησης των 
περιβαλλοντικών παραµέτρων που εφαρµόζει η επιχείρηση.  

Η υφιστάµενη δραστηριότητα έχει αντικείµενο την επεξεργασία ορού γάλακτος (τυρογάλακτος) 
δυναµικότητας 250 τόνων ανά ηµέρα (κατά µέγιστο) και λειτουργεί νόµιµα βάσει της άδειας λειτουργίας 
µε αριθ. πρωτ. 90/19.04.2005 από την Δ/νση Βιοµηχανίας και Ορυκτού Πλούτου της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

Η δραστηριότητα εντάσσεται στην Κατηγορία της Μέσης Όχλησης, της Υ.Α. 3137/191/Φ.15/2012 
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(ΦΕΚ 1048/τ.Β’/04.04.12) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών 
δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης 
που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα». 

Στο γήπεδο αυτό είναι κατασκευασµένο  µονώροφο ισόγειο κτίριο συνολικού εµβαδού 1800 τ.µ. 
περίπου. µε ύψος 5,5-6 µ. Το κτίριο είναι κατασκευασµένο µε τη µέθοδο της προκατασκευής δηλ. ο 
σκελετός  είναι από µεταλλικά στοιχεία προκατασκευασµένα και η περιµετρική κάλυψη είναι από έτοιµα 
Panel πολυουρεθάνης µε πάχος µόνωσης 4-14 cm.  Η σιδηροκατασκευή στηρίζεται σε βάσεις από 
οπλισµένο σκυρόδεµα, η επικάλυψη της στέγης έχει γίνει από κυµατοείδή  λαµαρίνα ενώ οι ψευδοροφές 
από µικρού πάχους Panel πολυουρεθάνης. Τα κουφώµατα των παραθύρων έχουν γίνει από λευκό ή 
έγχρωµο αλουµίνιο. Τα δάπεδα στους χώρους που επηρεάζονται από γαλακτικό οξύ (παραλαβή, 
επεξεργασία,) έχουν επιστρωθεί µε ειδικά οξυάντοχα, αντιολισθηρά και ανθεκτικά στα βάρη υλικά. Ο 
θάλαµος του λεβητοστασίου έχει γίνει από οπλισµένο σκυρόδεµα για λόγους ασφαλείας σύµφωνα µε την 
υπάρχουσα νοµοθεσία. Τέλος εντός του κτιρίου και πάνω από τους χώρους των WC και του προσωπικού 

έχει διαµορφωθεί πατάρι 100 τ.µ. για τη δηµιουργία γραφείων, αίθουσας αρχείου, µηχανογράφηση, κ.τ.λ. 

Οι χώροι που έχουν προκύψει  καθώς και η επιφάνεια που καλύπτουν  είναι :  

� Χώρος παραλαβής τυρογάλακτος, στον οποίο έχουν εγκατασταθεί απαερωτής, ο µετρητής, το 

συγκρότηµα υπερδιήθησης κλπ. συνολικής επιφάνειας 210 τ.µ 

� Χώρος εγκατάστασης του συγκροτήµατος χηµικού καθαρισµού (CIP) συνολικής επιφάνειας 70 τ.µ   

� Ψυχροστάσιο - ηλεκτροστάσιο όπου είναι εγκατεστηµένα η παγολεκάνη, οι συµπιεστές, το 

ηλεκτοπαραγωγό ζεύγος, ο γενικός πίνακας κ.τ.λ. συνολικής επιφάνειας 120 τ.µ.  

� Αποθήκη υλικών συνολικής επιφάνειας 120 τ.µ. 

� Χώρος προσωπικού, χηµείο, διάδροµο συνολικής επιφάνειας 154 τ.µ.  

Έτσι η συνολική επιφάνεια ανέρχεται στα 1800 τ.µ. 

Ως προς την παραγωγική διαδικασία, το τυρόγαλο (ή ορός γάλακτος) από τις τυροκοµικές µονάδες 

της ευρύτερης περιοχής µεταφέρεται στην µονάδα µε βυτιοφόρα οχήµατα, και αποθηκεύεται προσωρινά 

σε τέσσερις δεξαµενές συνολικής χωρητικότητας 100 τόνων. Το πρώτο στάδιο της παραγωγικής 

διαδικασίας περιλαµβάνει το τµήµα της εξάτµισης της πρώτης ύλης. Για λόγους ενεργειακής οικονοµίας, 

µέρος των υδρατµών που προέρχονται από την εξάτµιση του προϊόντος συµπιέζονται µε θερµικό 

ανασυµπιεστή και χρησιµοποιούνται ως µέσο θέρµανσης του πρώτου σταδίου. Το δεύτερο στάδιο της 

παραγωγικής διαδικασίας περιλαµβάνει την ξήρανση του συµπυκνωµένου ορού τυρογάλακτος µε σκοπό 

την παραγωγή των τελικών προϊόντων. Η ξήρανση του συµπυκνώµατος γίνεται σε ξηραντήρα ψεκασµού ο 

οποίος είναι εφοδιασµένος µε ρευστοστερεά κλίνη για την τελική ξήρανση της σκόνης σε υγρασία 4% και 

την µεταφορά της σε αυτόµατη συσκευαστική µονάδα. Τα προϊόντα που παράγονται είναι σκόνη 

τυρογάλακτος (πρωτεΐνες) και σκόνη µε υψηλή περιεκτικότητα σε λακτόζη. 

Στο εργοστάσιο απασχολούνται καθηµερινά κατά µέγιστο 30 άτοµα (µαζί µε επισκέπτες) σε 

συνθήκες µέγιστης παραγωγικότητας. Η συνολική ηµερήσια απαίτηση σε νερό στο εργοστάσιο εκτιµάται σε 

περίπου 45 m3/ηµέρα. Το σύνολο αυτό αφορά την λειτουργία της µονάδας για 8ωρη βάρδια οπότε για 3 

βάρδιες η µέγιστη κατανάλωση νερού εκτιµάται σε 135-140 m3/d. Τα υγρά απόβλητα που παράγονται 

κατά την λειτουργία του εργοστασίου προέρχονται από το πλύσιµο των µηχανηµάτων, από τα πλυσίµατα 

των χώρων και από τις ανάγκες του προσωπικού. Τα απόβλητα από τις πηγές αυτές διοχετεύονται στην 

µονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της εταιρίας, η οποία έχει διαστασιολογηθεί  για τη µέγιστη 

ηµερήσια παραγωγή για 3 βάρδιες. Η µονάδα βιολογικού καθαρισµού για την επεξεργασία των υγρών 

αποβλήτων της µονάδας αποτελεί ένα διβάθµιο σύστηµα µε προεπεξεργασία. 

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

τρόπο ικανοποιητικό και αποτελεσµατικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή και 

λειτουργία του  έργου του θέµατος µε την απαραίτητη προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης των 

περιβαλλοντικών όρων καθώς και αυτών που θα εγκριθούν - επιβληθούν µε την  απόφαση έγκρισής τους. 

Σηµειώνεται ότι µέχρι σήµερα – στα πλαίσια της διαδικασίας δηµοσιοποίησης της υπόψη Μ.Π.Ε. – δεν 
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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. 177301/14-11-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Αποκεντρωµένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας µε το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του 
έργου του θέµατος, β) την από 11-01-2018  εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της Π.Η. 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 1/3/31-01-2018) 

Γνωµοδοτεί θετικά για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του 
θέµατος, όπως διαβιβάσθηκε µε τη µε αριθµ. 177301/14-11-2017  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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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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 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

1. Γοργόλης Βασίλειος 
2.  Βαρέλης Δηµήτριος,  
3. Μπούµπα Βασιλική 
4. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος  
5. Τύρου-Ούζα Αναστασία (Νατάσα) 
6. Λάζος Ιωάννης 
7. Ντέτσικας Κων/νος 
8. Παπαχρήστου Βασίλειος 
9. Πάικας Σπυρίδων 
10. Μπασιούκας Κων/νος 
11. Ταπραντζή – Κοίλια Πολυξένη (Τζένη), 
12. Ζάκας Γεώργιος 
13. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
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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                                                         
E-mail:  epitropi.anaptyxis@php.gov.gr     

 
 
Ηµεροµηνία: 22-02-2018 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόµενου): 21299 / 729 

Ηµεροµηνία:11-01-2018 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόµενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 Προς: 

Αποκεντρωµένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής 
Μακεδονίας 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Ηπείρου 
5ο χλµ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Υπόψη: κα Δ. Σπύρου 

Τηλ. 2651090223  

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 

Π.Η. 
Τµήµα Περιβάλλοντος  
Ενταύθα 
Υπόψη: κ. Τσιάρα Ευάγγελο 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέµα 4ο 
Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου τροποποίησης Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία 

Α2, οµάδα 7η ): «Πτηνοτροφική µονάδα, ως προς το εκτρεφόµενο είδος από 33.500 πατρογονικά 

πτηνά σε 74.500 πτηνά πάχυνσης (298 ΙΖ), εγκατεστηµένη και  λειτουργούσα στη θέση 

«ΓΚΙΡΛΙΕ», της Τ.Κ. Πετσαλίου, Δ.Ε. Εκάλης του Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας 

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

ΒΡΑΝΟΣ 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 

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 τροποποίησης Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, 

οµάδα 7η ): «Πτηνοτροφική µονάδα, ως προς το εκτρεφόµενο είδος από 33.500 πατρογονικά πτηνά σε 

74.500 πτηνά πάχυνσης (298 ΙΖ), εγκατεστηµένη και  λειτουργούσα στη θέση «ΓΚΙΡΛΙΕ», της Τ.Κ. 

Πετσαλίου, Δ.Ε. Εκάλης του Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του 

έργου ή της δραστηριότητας η εταιρεία: « ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΡΑΝΟΣ Α.Ε.» 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  λειτουργίας της µονάδας του θέµατος είναι η εταιρεία ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ 
ΒΡΑΝΟΣ Α.Ε. 

 Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στα πλαίσια της τροποποίησης 
της µε Α.Π. 975/21-03-2002 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ.Π.Η. (λήξη 
31.12.2017) για τη  λειτουργία υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας, στη θέση «Γκίρλιε» της Τ.Κ. 
Πετσαλίου, Δήµου Ζίτσας, Νοµού Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας της “ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΡΑΝΟΣ Α.Ε.” 

Πιο συγκεκριµένα, ζητείται η  τροποποίηση της ως άνω απόφασης ως προς τα εξής: 
1) τη µεταβολή του εκτρεφόµενου είδους από 33.500 πατρογονικά πτηνά σε 74.500 πτηνά 
πάχυνσης 
2) την αύξηση του εµβαδού του γηπέδου (γήπεδα 62,63,64) από 24.708,46m2 σε 31.210,89 m2 

3) την κτιριακή επέκταση από 7.389,64m2 σε 9.314,63m2 
4) την επωνυµία από «ΒΡΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Ε.» σε «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ 
ΒΡΑΝΟΣ Α.Ε.» 
5) την υδροδότηση της µονάδας η οποία πραγµατοποιείται και από υδρογεώτρηση. 

Η µονάδα είναι εγκατεστηµένη σε γήπεδο έκτασης Ε=31.210,89m2, σε θέση της Τ.Κ. 
Πετσαλίου του Δήµου Ζίτσας. Εντός του γηπέδου υφίστανται κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής 
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κάλυψης 7.389,64m2, συµπεριλαµβανοµένων των αποθηκευτικών χώρων, όπως αποτυπώνονται 
και στο επισυναπτόµενο διάγραµµα, ενώ θα κατασκευαστούν κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής 
κάλυψης 1.925m2 (συνολική κάλυψη 9.314,63m2). Μετά την επέκταση η συνολική δυναµικότητα 
της µονάδας θα ανέρχεται σε 74.500 πτηνά πάχυνσης. Επίσης εντός του γηπέδου έχει 
ανορυχθεί γεώτρηση για την κάλυψη των αναγκών της πτηνοτροφικής µονάδας. Η γεώτρηση 
είναι βάθους 120 µέτρων, διαµέτρου 6 ιντσών και αντλεί ετησίως 4.000 m3 νερού. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εκτροφής είναι ο χρόνος εκτροφής των πουλερικών 
(περίπου 45 ηµέρες) και οι σειρές εκτροφής (4 ανά έτος), οπότε ο "νεκρός χρόνος ανάµεσα σε 
δύο διαδοχικές εκτροφές είναι 45 ηµέρες. Οι κυριότερες ανάγκες στις παραµέτρους της 
εκτροφής είναι δύο (2): 
• Ανάγκες χώρου: Η µέγιστη επιτρεπόµενη αναλογία είναι 35Kg Ζ.Β./m2 ή  17 πουλερικά/m2 

περίπου (2 Κg/πουλερικό περίπου). Στην υπό εγκατάσταση µονάδα η αναλογία θα είναι 
20Kg Ζ.Β./m2 ή 10 πουλερικά/m2  

• Ανάγκες σε νερό: Κυµαίνονται από 18-20lίt/ηµέρα/πτηνό σε κανονική θερµοκρασία 
περιβάλλοντος, ανάλογα µε την ηλικία του πτηνού. Για κάθε εκτροφή οι ανάγκες σε νερό 
είναι: 

0,2lit/ηµ.πτηνό Χ 74.500πτηνά/εκτρ. = 14,9m3/ηµ x 45ηµ. = 670,5m3/εκτρ 
    Οι ετήσιες ανάγκες είναι: 

4εκτρ./έτος x 670,5m3/εκτρ. = 2.682m3/ετος. 
Εάν σε αυτές προστεθούν και οι ποσότητες των νερών πλύσης που χρειάζονται για την 
καθαριότητα τότε οι ετήσιες συνολικές ανάγκες σε νερό ανέρχονται στα 2.950 m3. 
• Ανάγκες σε τροφή: κυµαίνονται από 131-135 gr/πτηνό/εβδοµάδα, ανάλογα µε την ηλικία του 

πτηνού. Οι ζωοτροφές θα προµηθεύονται από την "Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ" και θα µεταφέρονται µε 
σιλοφόρο αυτοκίνητο. Οι τροφές αυτές θα αποθηκεύονται σε σιλό αυτόµατης τροφοδοσίας της 
µονάδας. 

• Ανάγκες σε στρωµνή: η προστασία του δαπέδου του πτηνοτροφείου από την υπόγεια και 
την επιφανειακή υγρασία γίνεται µε επίστρωση της επιφάνειας του µε στρώση "θερµής" ή 
"διαρκούς" στρωµνής (άχυρο σιτηρών) πάχους 5 cm, η οποία ανανεώνεται µετά το πέρας 
κάθε εκτροφής. 

 
     Οι νεοσσοί ηλικίας δύο ηµερών θα προµηθεύονται από τα εκκολαπτήρια της περιοχής  και θα 
µεταφέρονται στους πτηνοθαλάµους όπου και θα  παραµείνουν για εκτροφή για 2 µήνες, 
φθάνοντας σε βάρος τα 2000 γρ. περίπου και θα µεταφέρονται προς πώληση στα πτηνοσφαγεία 
του πτηνοτροφικού συνεταιρισµού «Α.Π.Σ.Ι ΠΙΝΔΟΣ».   
    Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής µονάδας αποτελούνται από τα περιττώµατα των πτηνών και 
την στρωµνή (άχυρο και πριονίδια). Το σύνολο της καταναλισκόµενης ποσότητας νερού 
αποβάλλεται στα πυκνόρευστα περιττώµατά τους. Αυτά µετά το τέλος κάθε εκτροφής 
µαζεύονται και οδηγούνται  µε κατάλληλο όχηµα και σύµφωνα µε τον Καν. 1774/2002 της Ε.Ε. 
στο εργοστάσιο λιπάσµατος του Συνεταιρισµού όπου µετατρέπονται σε οργανούχο λίπασµα. Σε 
περίπτωση µη αποδοχής των υλικών από τον φορέα διαχείρισης των αποβλήτων (Πίνδος), η 
κοπριά θα µεταφέρεται σε ειδικά διαµορφωµένο στεγανό χώρο (κοπροσωρός) 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 θα έχει στεγανό δάπεδο από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε κλίσεις 5-
6% περίπου για να στραγγίζουν τα δηµιουργούµενα υγρά από τη ζύµωση. Τα υγρά (στραγγίσµατα 
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της κοπροσωρού) θα συγκεντρώνονται σε περιµετρικό κανάλι και από εκεί θα οδηγούνται στο 
σύστηµα στεγανού - απορροφητικού βόθρου. Η κοπροσωρός θα καλύπτεται ολόγυρα µε σκληρό 
νάιλον για να αποφεύγεται η είσοδος βροχής. Yπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος 
µικροβιακή ζύµωση . Με την ολοκλήρωση της ωρίµανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνεψης. 
Στην περίπτωσή µας, σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος ΙΙ της ΥΑ 1420/82031/17-
08-2015 «Κώδικες Ορθές Γεωργικής Πρακτικής για την προστασία των νερών από τη 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης», ο ηµερήσιος όγκος των παραγοµένων αποβλήτων για την 
δραστηριότητα (πτηνά), είναι 0,074 lt/Kgr. Ζ.Β. και εποµένως ο συνολικός όγκος ανά εκτροφή 
(µ.ο. διάρκειας εκτροφής 45 ηµέρες, µ.ο. Ζ.Β. πτηνού κατά τη διάρκεια εκτροφής του 1,2Kgr)  
είναι: 74.500 πτηνά * 0,074 lt/Kgr Ζ.Β * 1,2 Kgr * 45 ηµέρες εκτροφής = 297,70m³.  Στον 
όγκο αυτό προστίθεται και ο όγκος στρωµνής. Σύµφωνα µε τους Πίνακες 5 και 6 του 
Παραρτήµατος ΙΙ της ΥΑ 1420/82031/17-08-2015 «Κώδικες Ορθές Γεωργικής Πρακτικής για 
την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης», για τη δραστηριότητα 
της παρούσας µελέτης απαιτούνται 0,006 Kg/ηµέρα/πτηνό άχυρο µε φαινόµενο ειδικό βάρος 
113Kg/m3, οπότε στην περίπτωσή µας έχουµε: (74.500 πτηνά x 0,006 x 45 ηµέρες εκτροφής) / 
113kg/m³ = 178,00m³ άχυρο. 

Σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙV της ΥΑ 1420/82031/17-08-2015 «Κώδικες Ορθής Γεωργικής 
Πρακτικής για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης», η στρωµνή 
συνεισφέρει στον όγκο της κοπροσωρού περίπου κατά το ήµισυ του όγκου της λόγω συµπίεσης κατά τη 
χρήση της και πλήρωσης των κενών της µε κοπριά. Δηλαδή ο όγκος των στερεών αποβλήτων ανά 
εκτροφή ανέρχεται σε 297,70 + (0,5 x 178,00) = 386,70m³. Τέλος ο απαιτούµενος όγκος 
αποθήκευσης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙV της ΥΑ 1420/82031/17-08-2015 «Κώδικες Ορθής 
Γεωργικής Πρακτικής για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης», 
υπολογίζεται  Vαπ=Vστ.αποβλ*0.5, λόγω συµπίεσης, χώνεψης και αποξήρανσης. Έτσι ο απαιτούµενος 
όγκος αποθήκευσης είναι Vαπ=386,70*0,5=193,35 m³. Στην εγκατάσταση υπάρχει κοπροσωρός 
επιφάνειας 198,00 τ.µ. και όγκου 198,00* 1,80 (µέσο ύψος)= 356,40 m³. Εποµένως, οι διαστάσεις της 
κοπροσωρού (356,40m3>193,35m3) καλύπτουν τον όγκο των στερεών αποβλήτων της µονάδας. 
Μετά την αποµάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάµους και εφόσον ζυµωθεί για διαστηµα µεγαλύτερο 
των τριών µηνών, 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).  

Κατά τη διάθεσή της πρέπει να γίνεται άµεσα όργωµα του εδάφους για να αποφεύγεται η 
απόπλυση και ρύπανση του περιβάλλοντος, αλλά και επειδή  µε το όργωµα γίνεται ταφή της 
κόπρου και άµεση επαφή µε το έδαφος για αφοµοίωση,  µειώνονται οι δυσοσµίες αλλά συντελείται 
και η χουµοποίηση, διεργασία που είναι απαραίτητη για την καλύτερη απορρόφηση από το έδαφος 
των συστατικών που είναι απαραίτητα για τις καλλιέργειες Όπως είναι γνωστό τα νιτρικά που 
προέρχονται από τα αζωτούχα λιπάσµατα αλλά και από άλλες πηγές (κοπριά) είναι πολύ 
ευκίνητα µέσα στο έδαφος, διαλύονται εύκολα στο νερό και δε συγκρατούνται απ’το έδαφος όπως 
συµβαίνει µε τα άλλα θρεπτικά στοιχεία όπως το κάλιο και ο φώσφορος. Για να αποφευχθούν 
έτσι τυχόν προβλήµατα νιτρορυπάνσεως των υπογείων και επιφανειακών υδάτων η εφαρµογή 
της κοπριάς στους αγρούς θα πρέπει να γίνεται λαµβάνοντας πάντα υπόψη τους Κώδικες Ορθής 
Γεωργικής Πρακτικής. 

Στην περίπτωσή µας  έχουµε: 193,35m³ κουτσουλιά / εκτροφή ή 193,35 x 4 = 
773,40m³ ανά έτος, που µετατρέπονται σε 773,40m³ x 450kg/m3 = 348,03 τόνους στερεών 
αποβλήτων ετησίως (δεδοµένου ότι το ειδικό βάρος των αποβλήτων των πτηνών, κατά το 
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πρώιµο στάδιο, κυµαίνεται στα 450 kg/m3), οι οποίοι περιέχουν άζωτο: 
348,03tn κουτσουλιάς x 31,3 kgN/tn  = 10.893,33 kgN/έτος. Η απώλεια του αζώτου γίνεται 
µε την διαφυγή της πτητικής αµµωνίας και η µείωση του αζώτου υπολογίζεται σε 30 % περίπου. 
Εποµένως το αποµένον κλάσµα θα είναι της τάξης των 0,70. Οπότε στην περίπτωσή µας θα 
πρέπει να γίνει διαχείριση 10.893,33 x 0,70 = 7.625,33kg N/έτος. 

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ έγκρισης Κώδικα Ορθής Γεωργικής Παραγωγής Πίνακας 7  οι 
ενδεικτικές  ποσότητες για την λίπανση του καλαµποκιού  για το Ν   που αποτελεί και την βασική 
αιτία της νιτρορυπάνσεως   κυµαίνονται από 18-24 λιπαντικές µονάδες/στρέµµα. Εποµένως ο 
υπεύθυνος λειτουργίας του πτηνοτροφείου  πρέπει να διαθέτει (7.625,33kg N/24kg 
N/στρέµµα)  περίπου 318 στρέµµατα καλαµποκιού ή άλλων σιτηρών έτσι ώστε να καλύπτεται 
επαρκώς η αφοµοίωση του Ν χωρίς να δηµιουργούνται προβλήµατα νιτρορυπάνσεως, πάντα 
στην περίπτωση που η κουτσουλιά δεν θα γίνει αποδεκτή από εργοστάσιο λιπάσµατος του 
Συνεταιρισµού.  

Η πτηνοτροφική µονάδα, στα πλαίσια συµµόρφωσής της µε τα όσα προβλέπει ο 
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης 
Οκτωβρίου 2009, θα διαθέτει τα νεκρά, καθώς και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω 
λοιµωδών νόσων) στην εγκατάσταση αποτέφρωσης (κλίβανος) της συνεργαζόµενης εταιρείας, 
σύµφωνα και µε την συνηµµένη βεβαίωση.  

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 µονάδας. Ο 
χειρισµός και το σύνολο των διαδικασιών θα πρέπει να γίνονται βάση όσων προβλέπονται από 
τις υποδείξεις της Δ/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Τα υγρά απόβλητα αποτελούνται από τα νερά του πλυσίµατος και των στραγγισµάτων των 
στερεών αποβλήτων (κοπροσωρός) και οδηγούνται στο σύστηµα στεγανού – απορροφητικού 
βόθρου. Στην εγκατάσταση υπάρχει σήµερα ήδη κατασκευασµένος στεγανός βόθρος καθαρών 
διαστάσεων 10,00m * 8,10m και βάθους 3,00m και απορροφητικός βόθρος καθαρών διαστάσεων 
4,50m * 6,50m * 3,00m. Χωρητικότητα στεγανού βόθρου: (10,00*8,10*3,00) = 243,00m3. 
Χωρητικότητα απορροφητικού βόθρου: (4,50*6,50*3,00) = 87,75m3. Η αναγκαία ποσότητα 
νερού πλύσης που απαιτείται είναι περίπου 1 m3/ 100 – 120 m2 και για κάθε κτίριο οπότε η 
µέγιστη αναγκαία ποσότητα είναι 67m3 ανά πλύση.  Η συνολική παροχή υγρών αποβλήτων στην 
συγκεκριµένη µονάδα λαµβάνοντας υπόψη και τα ελάχιστα στραγγίσµατα της κοπροσωρού (1m3 

περίπου) δεν αναµένεται να ξεπερνά τα Q=68m3/ηµέρα πλυσίµατος, ποσότητα η οποία 
καλύπτεται από τη χωρητικότητα του στεγανού βόθρου (V=243m3). Ο χρόνος παραµονής  των 
υγρών αποβλήτων στο στεγανό βόθρο θα είναι ανώτερος από το 24ωρο που ορίζεται σαν 
ελάχιστος χρόνος καθίζησης στο άρθρο 9, παρ. 6, της Ε1β / 221 / 65 ΚΥΑ. Μετά και από το 
στεγανό βόθρο τα λύµατα απαλλαγµένα του βιολογικού φορτίου κατά 50% οδηγούνται στον 
απορροφητικό βόθρο µε καθαρό βάθος 3,00m περιβαλλόµενο  από κροκάλα σε ακτίνα 3 µέτρων. 
Πάνω από τη κροκάλα και σε πάχος 40-50 εκ θα τοποθετεί φυτόχωµα και θα φυτευτούν 
υδροχαρή φυτά. Ο βόθρος θα καλύπτεται µε πλάκα από οπλισµένο σκυρόδεµα. Επίσης, τα όρια 
της διατοµής της εκσκαφής τους τηρούν τις ελάχιστες αποστάσεις από θεµέλια κτιρίων, φρέατα, 
πηγές κ.λ.π. Σύµφωνα µε τον πίνακα VI της ΚΥΑΕ1 β/221/65, για το είδος εδάφους της 
περιοχής για κάθε m3 αποβλήτων απαιτείται παράπλευρος επιφάνεια 20 m2 . Ο µέσος ηµερήσιος 
όρος υγρών αποβλήτων προς απορρόφηση θα είναι (Q)/50(ηµέρες µέχρι τo επόµενο πλύσιµο) = 
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1,36m3. Η απαιτούµενη παράπλευρη επιφάνεια του απορροφητικού βόθρου είναι Ε απαιτ. =  1,36 
x 20 =27,2m2. Ενώ η ήδη υπάρχουσα είναι Ε = 2 x (4,50+6,50) x 3,00 = 66,00m2>Ε απαιτ. 
Για το πλύσιµο των νέων κτιρίων θα κατασκευαστεί νέο σύστηµα στεγανού - απορροφητικού 
βόθρου. Πιο συγκεκριµένα ο στεγανός βόθρος θα είναι κυλινδρικός, ακτίνας 1,5m και βάθους 
3m. Ο απορροφητικός θα είναι επίσης κυλινδρικός, ακτίνας 1,5m  και βάθους 2m. Χωρητικότητα 
στεγανού βόθρου: 21,20m3. Χωρητικότητα απορροφητικού βόθρου: 14,13m3.  Η αναγκαία 
ποσότητα νερού πλύσης που απαιτείται είναι περίπου 1 m3/ 100 – 120 m2 και για κάθε κτίριο 
οπότε η µέγιστη αναγκαία ποσότητα είναι περίπου 19,25m3 ανά πλύση.  Οπότε η συνολική 
παροχή υγρών αποβλήτων στην συγκεκριµένη µονάδα, λαµβάνοντας υπόψη και τα ελάχιστα 
στραγγίσµατα της κοπροσωρού (1m3 περίπου) δεν αναµένεται να ξεπερνά τα Q=20,25m3/ηµέρα 
πλυσίµατος, ποσότητα η οποία καλύπτεται από τη χωρητικότητα του στεγανού βόθρου 
(V=21,20m3). Ο µέσος ηµερήσιος όρος υγρών αποβλήτων προς απορρόφηση θα είναι 
(Q)/50(ηµέρες µέχρι τo επόµενο πλύσιµο) = 0,425m3. Η απαιτούµενη παράπλευρη επιφάνεια 
του απορροφητικού βόθρου είναι Ε απαιτ. =  0,425 x 20 =8,5m2.  Ενώ η υπό κατασκευή είναι Ε = 
2*3,14*1,5*2 = 18,84m2>Ε απαιτ. 

Σηµειώνεται ότι το γήπεδο της πτηνοτροφικής µονάδας του θέµατος βρίσκεται εκτός 
περιοχής του δικτύου Natura 2000, εκτός ΖΟΕ και εντός της περιοχής ευθύνης του Φορέα 
Διαχείρισης της λίµνης 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 τη συνέχιση 
της λειτουργίας 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. 

Προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι 
• Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόµο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την 

τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, µέτρων και περιορισµών που επιβάλλονται µε την 
παρούσα απόφαση. 

• Για τις κατασκευές και τα διάφορα τεχνικά έργα, να λαµβάνονται υπόψη ο Οικοδοµικός και 
Κτιριοδοµικός κανονισµός, οι ισχύοντες στην περιοχή όροι δόµησης και περιορισµοί, ο 
νέος αντισεισµικός κανονισµός, οι αρχές του βιοκλιµατικού σχεδιασµού καθώς και κάθε 
άλλη συναφής διάταξη ή άλλα στοιχεία, που προκύπτουν από τυχόν άλλες εκπονηθείσες 
µελέτες. 

• Η διάταξη και ο σχεδιασµός των κτισµάτων να είναι προσαρµοσµένα στην τοπογραφία και 
µορφολογία της περιοχής ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αλλοιώσεις του ανάγλυφου της 
περιοχής επέµβασης, να επιτυγχάνεται η ένταξη τους στο τοπίο της περιοχής και να 
περιορίζεται η θέαση των κτισµάτων από µακριά. 

• Απαγορεύεται η µεταβολή της χρήσης της έκτασης, πέραν του εγκεκριµένου σκοπού. 
• Η µη τήρηση των ανωτέρω όρων συνεπάγεται την ποινική δίωξη των υπευθύνων κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 998/79. 
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Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σηµείου 

1 του παρόντος και λαµβάνοντας υπόψη: 

α) το µε αριθ. Πρωτ. 171959/06-11-2017  έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Αποκεντρωµένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας µε το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του 
έργου του θέµατος, β) την από 11-01-2018 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της 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 κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 1/4/31-01-2018) 

Γνωµοδοτεί θετικά για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του 
θέµατος, όπως διαβιβάσθηκε µε το  αριθµ. 171959/06-11-2017  έγγραφο της  Αποκεντρωµένης 
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Ηπείρου/Τµήµα Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού µε τους όρους που θέτει η υπηρεσία. 

� ΛΕΥΚΟ ψήφισε ο κ. Μπασιούκας, µέλος της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

 

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) Φάκελος της ΜΠΕ 
2) Εισηγητικό Σηµείωµα της Δ/σης 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 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

1. Γοργόλης Βασίλειος 
2.  Βαρέλης Δηµήτριος,  
3. Μπούµπα Βασιλική 
4. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος  
5. Τύρου-Ούζα Αναστασία (Νατάσα) 
6. Λάζος Ιωάννης 
7. Ντέτσικας Κων/νος 
8. Παπαχρήστου Βασίλειος 
9. Πάικας Σπυρίδων 
10. Μπασιούκας Κων/νος 
11. Ταπραντζή – Κοίλια Πολυξένη (Τζένη), 
12. Ζάκας Γεώργιος 
13. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
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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                                                    
E-mail:  epitropi.anaptyxis@php.gov.gr     

 
 
Ηµεροµηνία: 22-02-2018 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόµενου): 21300 / 730 

Ηµεροµηνία: 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόµενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 Προς: 

Αποκεντρωµένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής 
Μακεδονίας 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Ηπείρου 
5ο χλµ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Υπόψη: κα Δ. Σπύρου 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 

Π.Η. 
Τµήµα Περιβάλλοντος  
Ενταύθα 
Υπόψη: κ. Τσιάρα Ευάγγελο 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέµα 5ο 
Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) του 

έργου (υποκατηγορία Α2,  οµάδα 7η ): «Λειτουργία πτηνοτροφικής µονάδας, δυναµικότητας 22.000 

πτηνών πάχυνσης, εγκατεστηµένη στη θέση «Πλάκες», της Δ.Ε. Φιλοθέης, του Δ. Αρταίων 

(υπαγωγή στο άρθρο 9 του Ν. 4014/2011)». Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή 

της δραστηριότητας είναι o Παναγιώτης Παπανδρέου. 

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 όρων (Μ.Π.Ε.) του έργου 

(υποκατηγορία Α2,  οµάδα 7η ): «Λειτουργία πτηνοτροφικής µονάδας, δυναµικότητας 22.000 πτηνών 

πάχυνσης, εγκατεστηµένη στη θέση «Πλάκες», της Δ.Ε. Φιλοθέης, του Δ. Αρταίων (υπαγωγή στο άρθρο 

9 του Ν. 4014/2011)». Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι o 

Παναγιώτης Παπανδρέου. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  λειτουργίας της µονάδας του θέµατος είναι ο Παναγιώτης Παπανδρέου. 

 Η παρούσα µελέτη αφορά στην ανανέωση της εγκεκριµένης Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων µε αριθ. πρωτ. 3119/7-10-1999 η οποία είχε ισχύ έως το 2004. 

  Η δυναµικότητας της πτηνοτροφικής µονάδας είναι 22.500 όρνιθες κρεατοπαραγωγής. Η 
υφιστάµενη πτηνοτροφική µονάδα εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης λειτουργεί νοµίµως σε 2 ιδιόκτητα 
αγροτεµάχια ιδιοκτησίας Παπανδρέου Παναγιώτη σύµφωνα µε την µε αριθ. πρωτ. 5039/2004 Άδεια 
Λειτουργίας Πτηνοτροφείου από το Δήµο Φιλοθέης της Ν.Α. Άρτας. 

Πρόκειται για υφιστάµενη πτηνοτροφική µονάδα η οποία είναι εγκατεστηµένη και λειτουργεί στην 
θέση «Πλάκες», της Δ.Κ. Καλαµιάς, της Δ.Ε. Φιλοθέης στο Δήµο Αρταίων της Π.Ε. Άρτας στην 
Περιφέρεια Ηπείρου, σε γήπεδο συνολικού εµβαδού 10.970,20 m2. 

Η εγκατάσταση απέχει περίπου 460 µέτρα από το πρωτεύον οδικό δίκτυο της Εθνικής Οδού 
Άρτας-Ιωαννίνων και απόσταση µεγαλύτερης των 3.000 µέτρων από µικρό οικισµό. Βρίσκεται σε 
απόσταση περίπου 2.300 µέτρων και 2.120 από τον οικισµό Καλαµιάς Φιλοθέης και της Φιλιππιάδος 
αντίστοιχα. Σύµφωνα µε την µε αριθ. πρωτ. 114/27-01-2017 βεβαίωση χρήσεων γης που εκδόθηκε από 
τη Δ/νση Υπηρεσίας Δόµησης του Δ. Αρταίων για την περιοχή µελέτης δεν έχουν οριστεί χρήσεις γης, 
ενώ η περιοχή βρίσκεται εκτός σχεδίου στη Ζώνη Περιβαλλοντικού Ελέγχου του Εθνικού Πάρκου 
Αµβρακικού, στην οποία η δραστηριότητα αυτή επιτρέπεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 11989/08 (ΦΕΚ 
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123/Δ’/21-3-2008) που διέπει τη λειτουργία του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αµβρακικού.  

 Τα στερεά απόβλητα της µονάδας από τους καθαρισµούς (κόπρος) µεταφέρεται προς χώνεψη 
στις εγκαταστάσεις «κοπροσωρού» της µονάδας συνολικού όγκου 404,40m3. Η ζυµωµένη και εν συνεχεία 
χωνεµένη στερεή κοπριά στρωµνής αποτελεί εξαιρετικό εδαφοβελτιωτικό για καλλιέργειες λόγω 
σηµαντικής συγκέντρωσης θρεπτικών όπως άζωτο, κάλιο, φώσφορο κτλ. Τα χαρακτηριστικά των 
σταθεροποιηµένων υγρών αποβλήτων προς λίπανση, µετά την προβλεπόµενη επεξεργασίας θα πρέπει να 
είναι σύµφωνα µε αυτά που προβλέπονται και από την κείµενη νοµοθεσία (Άρθρο 7 του Y.A. Υ1β/2000 
(ΦΕΚ 343/Β/1995)). Για τη διάθεσή της απαιτούνται 92,42 στρέµµατα µε καλλιέργειες κυρίως σιτηρών. 

Τα νεκρά πτηνά αντιµετωπίζονται µε τρόπο κατάλληλο, όπως υποδεικνύει ο κανονισµός 
1069/2009/ΕΚ για τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων. Θα συλλέγονται σε καθηµερινή βάση και θα 
οδηγούνται σε αδειοδοτηµένο κλίβανο καύσης ΖΥΠ της εταιρείας ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΕ. Η µεταφορά θα πρέπει να γίνεται µε ειδικό όχηµα της εταιρείας.  

Η διαχείριση των λυµάτων θα γίνεται χωριστά για κάθε θάλαµο, µε προσωρινή αποθήκευσή τους 
σε σύστηµα σηπτικών-απορροφητικών βόθρων. Στη σηπτική δεξαµενή τα υγρά λύµατα υφίστανται 
καθίζηση και ταυτόχρονα λαµβάνει χώρα αναερόβια βιολογική διεργασία. Εν συνεχεία οδηγούνται σε 
απορροφητική δεξαµενή. Ο χρόνος παραµονής  των υγρών αποβλήτων στο στεγανό βόθρο θα είναι 
ανώτερος από το 24ωρο που ορίζεται σαν ελάχιστος χρόνος καθίζησης στο άρθρο 9, παρ. 6, της Ε1β / 
221 / 65 ΚΥΑ. 

Καταλήγοντας, σας γνωρίζουµε ότι κατά την άποψή µας η εν λόγω Μ.Π.Ε. αντιµετωπίζει µε 
τρόπο ικανοποιητικό και αποτελεσµατικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη συνέχιση της 
λειτουργίας 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. 

 

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

α) το µε αριθ. Πρωτ. 184006/23-11-2017. έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Αποκεντρωµένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας µε το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του 
έργου του θέµατος, β) την από 12-01-2018 εισήγηση του Τµήµατος περιβάλλοντος της 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 1/5/31-01-2018) 

Γνωµοδοτεί θετικά για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του 
θέµατος, όπως διαβιβάσθηκε µε το  αριθµ. 184006/23-11-2017 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/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα 

Περιβάλλοντος  
1) Αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   

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

 
 

 

  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

1. Γοργόλης Βασίλειος 
2.  Βαρέλης Δηµήτριος,  
3. Μπούµπα Βασιλική 
4. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος  
5. Τύρου-Ούζα Αναστασία (Νατάσα) 
6. Λάζος Ιωάννης 
7. Ντέτσικας Κων/νος 
8. Παπαχρήστου Βασίλειος 
9. Πάικας Σπυρίδων 
10. Μπασιούκας Κων/νος 
11. Ταπραντζή – Κοίλια Πολυξένη (Τζένη), 
12. Ζάκας Γεώργιος 
13. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
 

 

√ 
 

 
 

 

 

 

√ 
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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                                                         
E-mail:  epitropi.anaptyxis@php.gov.gr     

 
 
Ηµεροµηνία: 22-02-2018 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόµενου): 21301 / 731 

Ηµεροµηνία:21-01-2018 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόµενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 Προς: 

Αποκεντρωµένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής 
Μακεδονίας 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Ηπείρου 
Τµήµα 
5ο χλµ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Υπόψη: κο Λ. Τροµπούκη 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 

Π.Η. 
Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας ΠΕ 
Θεσπρωτίας 
Παναγή Τσαλδάρη 18, 46100 Ηγουµενίτσα  
Υπόψη: κα Ανυφαντάκη Κασσιανή 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέµα 6ο 
Γνωµοδότηση επί  του περιεχοµένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) επί 

της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, οµάδα 3η , α/α 05- Υποκατηγορία Β, οµάδα 9η , α/α/ 

201): « Καταφύγιο τουριστικών σκαφών, στη θέση «Ζέρι», της Τ.Κ. Συβότων,  Δ. Ηγουµενίτσας/ 

Π.Ε. Θεσπρωτίας. Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  

η εταιρεία: «SIVOTA MARINA P.C.». 

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 (ΜΠΕ) επί 

της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, οµάδα 3η , α/α 05- Υποκατηγορία Β, οµάδα 9η , α/α/ 201): « 

Καταφύγιο τουριστικών σκαφών, στη θέση «Ζέρι», της Τ.Κ. Συβότων,  Δ. Ηγουµενίτσας/ Π.Ε. 

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

«SIVOTA MARINA P.C.». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ονοµασία έργου : «Καταφύγιο τουριστικών σκαφών, στη θέση «Ζέρι», της Τ.Κ. Συβότων,  Δ. 

Ηγουµενίτσας/ Π.Ε. Θεσπρωτίας». 

Κατάταξη του έργου: Σύµφωνα µε την τροποποίηση και κωδικοποίηση (Αριθµ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674, ΦΕΚ 

2471/’Β/10.08.2016) της ΥΑ 1958/2012, το έργο κατατάσσεται : 

• στην οµάδα 3: Λιµένες σκαφών αναψυχής και καταφύγια τουριστικών σκαφών Δυναµικότητας 

µικρότερης των 200 σκαφών, µε α/α 3, της υποκατηγορίας Α2. 

• στην οµάδα 9: χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίµων µε α/α 201. 

 

Είδος Έργου – Μέγεθος:  Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο «Καταφύγιο 

τουριστικών σκαφών», της εταιρίας SIVOTA MARINA P. C. η οποία θα εγκατασταθεί στη θέση “Ζέρι” 

της Τ.Κ. Συβότων του Δήµου Ηγουµενίτσας της Π. Ε. Θεσπρωτίας. 

 
Χωροθέτηση του Έργου:  
Ο χώρος εγκατάστασης απέχει περίπου 500 µέτρα από τα όρια του κοντινότερου οικισµού των Συβότων.  

Φυσιογνωµία θέσης εγκατάστασης: Τυπικός αιγιαλός, µε πετρώδη παράλια και έντονο ανάγλυφο προς το 

εσωτερικό του χερσαίου τµήµατος. Θα χρησιµοποιηθεί τόσο θαλάσσιο, όσο και χερσαίο τµήµα. 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Μέρος του συνόλου έχει µισθωθεί από το Δηµόσιο, και το υπόλοιπο ανήκει σε 

ιδιώτη από τον οποίο έχει µισθωθεί µε συµβόλαιο µακροχρόνιας µίσθωσης από την εταιρεία. Η πρόσβαση 

στο χώρο της µονάδας εξασφαλίζεται µέσω υφιστάµενου ασφαλτοστρωµένου δρόµου. Στο επισυναπτόµενο 

τοπογραφικό διάγραµµα φαίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το χώρο εγκατάστασης. Επιπλέον 

ΑΔΑ: 7ΘΓ57Λ9-Α1Δ



 28 

χαρακτηριστικά της θέσης εγκατάστασης, φαίνονται στη φωτογραφική τεκµηρίωση του έργου. 
Το συνολικό εµβαδόν του θαλάσσιου τµήµατος εγκατάστασης της εξεταζόµενης µονάδας είναι 33.650 m2 
ενώ το εµβαδό του χερσαίου τµήµατος ανέρχεται σε 1.340 m2. Ο συγκεκριµένος χώρος έχει µισθωθεί 
από την εταιρεία SIVOTA MARINA P.C. µε µακροχρόνιο µισθωτήριο συµβόλαιο µε στόχο την κατασκευή 

και λειτουργία της µονάδας.  

Διοικητική Υπαγωγή: Το εν λόγω οικόπεδο ανήκει στην Τ. Κ. Συβότων, του Δήµου Ηγουµενίτσας, της 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

Φορέας Πρότασης – Αρµόδιος Μελέτης : Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η εταιρεία SIVOTA 

MARINA P.C.. Φορέας διαχείρισης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών ορίζεται επίσης η εταιρεία 

SIVOTA MARINA P.C. 

Περιβαλλοντικός µελετητής του έργου είναι ο k. Μεγαρχιώτης Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός. 

 

Ιστορικό Αδειοδοτήσεων :  
• Η υπ’ αριθµ. 20728/09−10−2008 (Φ.Ε.Κ. 460/Α.Α.Π./20−10−2008) υπουργική απόφαση 

χωροθέτησης καταφυγίου τουριστικών σκαφών «SIVOTA MARINA» στη θέση “Ζέρι” του Δήµου 

Ηγουµενίτσας (πρώην Δήµος Συβότων) Ν. Θεσπρωτίας. 

• Η υπ’ αριθµ. 2621/13−02−2012 (Φ.Ε.Κ. 414/Β/23−02−2012) υπουργική απόφαση παραχώρησης 

στον Ευάγγελο Δήµο της χρήσης και εκµετάλλευσης του χωροθετηµένου καταφυγίου τουριστικών 

σκαφών «SIVOTA MARINA» στη θέση “Ζέρι” του Δήµου Ηγουµενίτσας (πρώην Δήµος 

Συβότων) της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

• Η από 10−08−2012 Σύµβαση παραχώρησης της χρήσης και εκµετάλλευσης της ζώνης του 

καταφυγίου τουριστικών σκαφών «SIVOTA MARINA» στη θέση “Ζέρι” Δήµου Ηγουµενίτσας 

(πρώην Δήµου Συβότων) Νοµού Θεσπρωτίας.  

• Η από 16−10−2014 (αρ. Υπ. Τουρ. 21584/17−10−2014) αίτηµα του Ευάγγελου Δήµου περί 

υποκατάστασης φορέα για το καταφύγιο τουριστικών σκαφών «SIVOTA MARINA» στη θέση 

“Ζέρι” Δήµου Ηγουµενίτσας (πρώην Δήµος Συβότων) Νοµού Θεσπρωτίας.  

• Το από 16−10−2014 (αρ. Υπ. Τουρ. 21586/17−10−2014) αίτηµα της εταιρείας «SIVOTA 

MARINA P.C.» περί υποκατάστασης του Ευάγγελου Δήµου από φορέα διαχείρισης του καταφυγίου 

τουριστικών σκαφών «SIVOTA MARINA» στη θέση “Ζέρι” Δήµου Ηγουµενίτσας (πρώην Δήµος 

Συβότων) Νοµού Θεσπρωτίας,  

• Η σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής του άρθ. 41 του Ν. 4179/2013 περί συνολικής υποκατάστασης 

του Ευάγγελου Δήµου ως φορέα διαχείρισης στην από 10−08−2012 Σύµβαση  παραχώρησης της 

χρήσης και εκµετάλλευσης της ζώνης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών «SIVOTA MARINA» 

στη θέση “Ζέρι” Δήµου Ηγουµενίτσας (πρώην Δήµος Συβότων) Νοµού Θεσπρωτίας, από την 

εταιρεία «SIVOTA MARINA P.C» (πρακτικό σύσκεψης επιτροπής αριθµ. 255/16−12−2014). 

Συνοπτική περιγραφή :  
Συνοπτικά, στη συγκεκριµένη µονάδα θα πραγµατοποιείται φιλοξενία και ανεφοδιασµός 

τουριστικών σκαφών, καθώς και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα.   

Ο χώρος στον οποίο θα εκτελεστεί το έργο περιλαµβάνει  :  

• 1.340 m2 χερσαίας ζώνης,  

• 1.154 m2 πρόκειται να είναι το εµβαδό επιχώσεων και  

• 19.262 m2 θαλάσσιας ζώνης. 

 

Πιο συγκεκριµένα, το έργο θα περιλαµβάνει : 

� Προσήνεµο µόλο (abc), συνολικού µήκους 155 µέτρων περίπου και πλάτους 4 µέτρων, 
αποτελούµενο από πλωτούς προβλήτες βαρέως τύπου, συνδεόµενους µεταξύ τους µε ειδικούς 

εύκαµπτους ελαστικούς συνδέσµους. Θα έχουν κιβωτοειδή διατοµή µε οπλισµένα τοιχώµατα από 
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ειδικό σκυρόδεµα κατάλληλο για θαλάσσιο περιβάλλον ενώ ο κοίλος χώρος τους πληρούται µε 
διογκωµένη πολυστερίνη. 

� Υπήνεµο µόλο (cd) µήκους 100 m περίπου και πλάτους 4 m, αποτελούµενος από πλωτούς 
προβλήτες βαρέως τύπου, συνδεόµενους µεταξύ τους µε ειδικούς εύκαµπτους ελαστικούς 
συνδέσµους.  

� Δύο πλωτούς προβλήτες σχήµατος Τ πλάτους 2,5m µε τη µικρή διάσταση να έχει µήκος 35m 
και τη µεγάλη 70m. Θα είναι ποντισµένοι κάθετα στον προσήνεµο µόλο σε αποστάσεις 45m και 
92,5m περίπου από την αρχή (a) του προσήνεµου µόλου. Αποτελείται από πλωτούς προβλήτες 
ελαφρού τύπου συνδεόµενους µεταξύ τους µε ειδικούς εύκαµπτους ελαστικούς συνδέσµους. Κάτω 
από το κατάστρωµα των προαναφερόµενων προβλητών θα υπάρχουν ειδικά εγκιβωτισµένοι 
σωλήνες για τη διέλευση των δικτύων των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. Επίσης θα 
φέρουν στα πλαϊνά τους προσκρουστήρες για την προστασία των σκαφών, δέστρες, καθώς και 
πυργίσκους που διαθέτουν ρευµατοδότες και λήψεις νερού για να τροφοδοτούνται τα 
ελλιµενίζοντα σκάφη.  

� θα αποξηλωθεί και θα αποµακρυνθεί πριν από την πόντιση των νέων προαναφεροµένων πλωτών 
προβλητών ο υπάρχον πλωτός προβλήτας.  

� Στη βορειοανατολική πλευρά της χερσαίας ζώνης και στη θέση Λ θα κατασκευαστεί ράµπα 
ανέλκυσης σκαφών διαστάσεων 6x12m.  

� Θα πραγµατοποιηθούν επιχώσεις θαλάσσιου τµήµατος συνολικού εµβαδού 1154 τ. µ. 
� Στον χερσαίο χώρο θα κατασκευασθεί κτήριο εµβαδού 100τµ που περιλαµβάνει αίθουσα 

υποδοχής γραφείο Διεύθυνσης, λογιστήριο και χώρους ενδιαίτησης και υγιεινής, για τους χρήστες 
του καταφυγίου. 

� Προβλέπεται επίσης να τοποθετηθούν τέσσερις υπόγειες δεξαµενές αποθήκευσης υγρών 
καυσίµων για την τροφοδότηση των ελλιµενιζόµενων σκαφών, που θα συνδέονται µε 
ολοκληρωµένο σύστηµα αντλιών και καταγραφή των απαιτούµενων ενδείξεων (Πρατήριο υγρών 
καυσίµων).  

� Τα λύµατα από τα σκάφη θα συλλέγονται και αυτά µε ειδική τροχήλατη αντλία και θα µεταφέρονται 
σε στεγανό βόθρο που προβλέπεται να κατασκευαστεί.  

� Τα ελαιώδη κατάλοιπα από τα σκάφη θα συλλέγονται µε τη χρήση ειδικής τροχήλατης αντλίας, θα 
αποθηκεύονται σε υπόγεια δεξαµενή και θα διατίθενται στη συνέχεια σε αδειοδοτηµένο φορέα 
συλλογής. 

 

Τα σκάφη ανά κατηγορία και οι θέσεις ελλιµενισµού αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 
 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

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

χωρίς να συµπεριλαµβάνονται οι γνωµοδοτήσεις των συναρµόδιων υπηρεσιών. Έτσι  δε γίνεται 

αναφορά σε τυχόν όρους παρατηρήσεις που έχουν τεθεί σε αυτές. 

• Το Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Θεσπρωτίας δεν προβλέπεται να είναι δέκτης τυχόν 

ενστάσεων ή απόψεων που αφορούν το συγκεκριµένο έργο προκειµένου να εξεταστούν στην παρούσα 

εισήγηση. 
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• Στη µελέτη δε γίνεται αναφορά στο από το 2017 αδειοδοτηµένο τουριστικό καταφύγιο Συβότων, για το 

οποίο έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 3893, ΦΕΚ 204 Α.Α.Π/12.09.2017 «Μετατροπή του υφισταµένου 

λιµενίσκου Συβότων σε Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών, εγκατάσταση πλωτών προβλητών και 

έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου µετατροπή του λιµένα Συβότων από αλιευτικό σε τουριστικό 

καταφύγιο, χωρητικότητας 126 σκαφών».  

Δεν συσχετίζονται τα δύο έργα ώστε να εξεταστεί κατά πόσο υπάρχει ανάγκη για δηµιουργία 90 

επιπλέον θέσεων ελλιµενισµού τουριστικών σκαφών σε απόσταση 400 µέτρων από το ήδη 

αδειοδοτηµένο (Σύνολο 216 θέσεις). 

• Δε γίνεται αποτύπωση του βυθού, δεν περιγράφονται οι εργασίες εκβαθύνσεων που θα απαιτηθούν για 

τον ελλιµενισµό  σκαφών έως και 40,5µ. και οι επιπτώσεις που θα προκύψουν στην υπάρχουσα 

παραλία . 

• Δεν προσδιορίζεται αν µετά τις εργασίες κατασκευής του καταφυγίου θα επιτρέπεται η χρήση της 

παραλίας για κολύµβηση, και σε ποιο τµήµα αυτής. 

• Δεν περιγράφονται οι εργασίες που θα απαιτηθούν για την επίχωση των 1.154 m2, καθώς και η 

προέλευση του υλικού επίχωσης. 

• Για τις εργασίες εφοδιασµού των δεξαµενών καυσίµων, των βυτιοφόρων εκκένωσης των δεξαµενών 

λυµάτων και ορυκτελαίων αλλά και για τη µεταφορά των σκαφών (καθώς προβλέπεται ράµπα 

καθέλκυσης) δεν επαρκεί το υπάρχον οδικό δίκτυο. Η οδική σύνδεση δεν αποτυπώνεται ούτε στο 

τοπογραφικό διάγραµµα. 

Ύστερα από όλα τα παραπάνω, η υπηρεσίας µας εισηγείται όπως γνωµοδοτήσετε αρνητικά επί της 
Μ.Π.Ε. του έργου «Καταφύγιο τουριστικών σκαφών, στη θέση «Ζέρι», της Τ.Κ. Συβότων,  Δ. 
Ηγουµενίτσας/ Π.Ε. Θεσπρωτίας» 

 

Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σηµείου 1 
του παρόντος και λαµβάνοντας υπόψη:α) το µε αριθ. Πρωτ. 188798/30-11-2018 έγγραφο της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Αποκεντρωµένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας µε 
το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέµατος, β) την από 12-01-2018 εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος & ΥδροοικονοµίαςΠΕ Θεσπρωτίας, γ) την πρόταση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας Ηπείρου για επιστροφή του φακέλου 
προκειµένου για τη συµπλήρωση και την καλύτερη τεκµηρίωση της ΜΠΕ, δ) την αποχώρηση-µη 
συµµετοχή  του κ. Βασίλειου Γοργόλη, µέλους της παράταξης «Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου» κατά την 
ψηφοφορία του θέµατος  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 1/6/31-01-2018) 

Επιστροφή του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του έργου «Καταφύγιο 
τουριστικών σκαφών, στη θέση «Ζέρι», της Τ.Κ. Συβότων,  Δ. Ηγουµενίτσας/ Π.Ε. Θεσπρωτίας», για τη 
συµπλήρωση και καλύτερη τεκµηρίωση της ΜΠΕ. 
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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/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα 

Περιβάλλοντος & ΥδροοικονοµίαςΠΕ Θεσπρωτίας 
3) Αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   

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

 

  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

1. Βαρέλης Δηµήτριος,  
2. Μπούµπα Βασιλική 
3. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος  
4. Τύρου-Ούζα Αναστασία (Νατάσα) 
5. Λάζος Ιωάννης 
6. Ντέτσικας Κων/νος 
7. Παπαχρήστου Βασίλειος 
8. Πάικας Σπυρίδων 
9. Μπασιούκας Κων/νος 
10. Ταπραντζή – Κοίλια Πολυξένη (Τζένη), 
11. Ζάκας Γεώργιος 
12. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
 

 

 

 
 

 

√ 
 

 

√ 
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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                                                         
E-mail:  epitropi.anaptyxis@php.gov.gr     

 
 
Ηµεροµηνία: 22-02-2018 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόµενου): 21303 / 732 

Ηµεροµηνία:12-01-2018 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόµενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 Προς: 

Αποκεντρωµένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής 
Μακεδονίας 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Ηπείρου 
5ο χλµ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Υπόψη: κα Δ. Σπύρου 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 

Π.Η. 
Τµήµα Περιβάλλοντος  
Ενταύθα 
Υπόψη: κ. Τσιάρα Ευάγγελο 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέµα 7ο 
 Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου  Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 5η 

,α/α 3) «Λατοµείο µαρµάρων, στη θέση «Γρέµυθα- Μουστάκι- Κουρίτος», της Τ.Κ. Κληµατιάς του 

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

δραστηριότητας είναι η εταιρεία: « ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 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  Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 5η ,α/α 3) 

«Λατοµείο µαρµάρων, στη θέση «Γρέµυθα- Μουστάκι- Κουρίτος», της Τ.Κ. Κληµατιάς του Δ. Ζίτσας, Π.Ε. 

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

« ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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

Σύµφωνα µε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: 
Φορέας  πραγµατοποίησης και λειτουργίας της µονάδας του θέµατος είναι η εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
Το έργο αφορά την εκµετάλλευση λατοµείου µαρµάρων σε γήπεδο έκτασης 15.695,65 m2, στη θέση 

"Γρέµυθα - Μουστάκι - Κουρίτος" της Τ.Κ. Κληµατιάς του Δήµου Ζίτσας Ν. Ιωαννίνων. Βρίσκεται σε 
απόσταση 1,5km (σε ευθεία) Νοτιοδυτικά της Τ.Κ. Ροδοτοπίου και 13,0 km περίπου (σε ευθεία) 
Βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων. Η εκµετάλλευση µαζί µε την αποκατάσταση του λατοµείου 
προβλέπεται να διαρκέσει είκοσι έτη. 

Η αρχική ιδιοκτησία του συγκεκριµένου λατοµικού χώρου ανήκε στον Κων/νο Ντέλα, στον οποίο είχε 
χορηγηθεί άδεια εκµετάλλευσης λατοµείου µαρµάρων για την συγκεκριµένη έκταση (Επιθεώρηση 
Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδας µε αρ. πρωτ. 3006/18-12-81).  Στην συνέχεια ο Ιωάννης Γραβάνης 
εξαγόρασε την συγκεκριµένη έκταση από τους κληρονόµους του Κων/νο Ντέλα, τον Βασίλειο Ντέλα και 
Δηµήτριο Ντέλα µε την υπ΄ αριθ. 11.860 συµβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας ακινήτου.  

Για την δραστηριότητα της Μελέτης, άδεια εκµετάλλευσης λατοµείου µαρµάρων στη θέση «Γρέµυθα-
Μουστάκι-Κουρίτος», έχει ληφθεί η σύµφωνη γνώµη αρµόδιων υπηρεσιών, υπέρ της χορήγησης άδειας 
εκµετάλλευσης. Έχουν γνωµοδοτήσει:  

1. Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολεοδοµίας του Δήµου Ιωαννιτών (Αρ. Πρωτ. 33427/3402/01-06-
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2017)  

2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων (Αρ. Πρωτ. 192540/06-06-2017)  
 
Σύµφωνα µε τη Βεβαίωση Χρήσεων Γης από τη Δ/ση Περιβάλλοντος & Πολεοδοµίας του Δήµου 

Ιωαννιτών, η έκταση µελέτης βρίσκεται σε περιοχή:  
•   Εκτός σχεδίου και εκτός ορίου οικισµών  
• Εκτός των ορίων του ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήµου Ευρυµενών που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 

46088/06-10-2005 Απόφαση Γ.Γ.Π.Η. (ΦΕΚ 469ΑΑΠ/08) «Στην περιοχή δεν υφίσταται 
θεσµοθετηµένο πλαίσιο χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ) και εκ τούτου η χρήση λατοµείου µαρµάρων είναι 
επιτρεπτή, εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες απαιτούµενες αποστάσεις από λοιπές χρήσεις και χώρους 
που ορίζονται στο άρθρο 85 της αριθ. Δ7/Α/12050/2223/23-5-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1227/Β/14-06-2011) 
περί Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αφορούν 
την αδειοδότηση της δραστηριότητας και υπάρχουν οι λοιπές απαραίτητες εγκρίσεις». 

  
Η έκταση του γηπέδου εκµετάλλευσης είναι εκτός του 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. 

Κατά την παραγωγική διαδικασία εκµετάλλευσης του λατοµείου δεν παράγονται στερεά απόβλητα, 
ιλύες και τοξικά απόβλητα. Λόγω του ότι ο γεωλογικός σχηµατισµός είναι ενιαίος σε όλη την έκταση του 
λατοµικού χώρου και επειδή κατά κύριο λόγο θα χρησιµοποιηθεί σαν µέθοδος εξόρυξης η συρµατοκοπή 
που προκαλεί ελάχιστο θρυµµατισµό, υποβάθµιση και καταστροφή του εµπορεύσιµου προϊόντος, 
θεωρείται ότι κατά την εκµετάλλευση του λατοµείου δεν θα υπάρχουν υλικά που δεν θα είναι κατάλληλα 
και µη εµπορεύσιµα. Εποµένως κατά την λειτουργία του λατοµείου δεν θα παράγονται στείρα υλικά και 
εποµένως δεν χρειάζεται πρόβλεψη για την απόθεση αυτών. Το εδαφικό κάλυµµα που θα προκύψει (δηλ. 
ο ανώτερος µανδύας του εδάφους) θα συλλέγεται σε συγκεκριµένα σηµεία της πλατείας στο υψόµετρο 
Y+688 και θα χρησιµοποιηθεί ως εδαφικό υλικό για την φύτευση των δένδρων στο στάδιο της 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης του χώρου. Η απόθεση αυτή θα γίνεται σε συγκεκριµένους χώρους και 
για να προστατεύεται η µεταφορά του από τα όµβρια ύδατα προτείνουµε την δηµιουργία τοιχίου µικρού 
ύψους περιµετρικά του χώρου απόθεσης. 
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Ο παραγόµενος θόρυβος κατά την λειτουργία της δραστηριότητας προέρχεται κυρίως από την χρήση 
των 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). 

Η σκόνη που εκλύεται από την δραστηριότητα του λατοµείου παράγεται από την εξόρυξη, φόρτωση, 
µεταφορά και επεξεργασία της πρώτης ύλης. Πρόκειται για ορυκτή σκόνη του ασβεστολιθικού υλικού 
δίχως χηµικές ή τοξικές προσµίξεις που όπως έχει µετρηθεί σε συνθήκες ξηρού περιβάλλοντος (δηλ. 
πριν την σχετική διαβροχή που προβλέπεται καθηµερινά) ανέρχεται σε 2,50 mg/m3, δηλ. κάτω από την 
µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή των 5 mg/m3 που ορίζει ο ΚΜΛΕ και τα Π.Δ. 307/1986, 77/1993 και 
90/1999 και εποµένως δεν δηµιουργεί προβλήµατα στο ευρύτερο περιβάλλον της δραστηριότητας.  

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 συνολικά εκµεταλλεύσιµα αποθέµατα υπολογίστηκαν σε : V = 75.825,94m3. 

ΜΜέέθθοοδδοοςς  εκµετάλλευσης 
Με βάση τις απαιτήσεις του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΚΜΛΕ), το 

ανάγλυφο του λατοµικού χώρου και τα χαρακτηριστικά του πετρώµατος προτείνεται η εκµετάλλευση να 
γίνει µε τη µέθοδο των ορθών διαδοχικών βαθµίδων. Η εκµετάλλευση - ανάπτυξη των µετώπων δεν θα 
γίνει σε όλη την έκταση του λατοµικού χώρου αλλά µόνο µεταξύ των υψοµέτρων Υ+709 και Υ+688 µε 
µέτωπα χαµηλού ύψους (έως 11m). Ο λόγος που επιλέγεται αυτός ο περιορισµός της εκµετάλλευσης 
οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στο ότι η ποσότητα των υλικών που θα παραχθούν είναι αρκετές για όλη 
την υπόλοιπη διάρκεια λειτουργίας του λατοµείου.  

Για την πρόσβαση στα µέτωπα εξόρυξης του λατοµικό χώρο θα διαµορφωθεί οδός προσπέλασης ώστε 
να εξασφαλιστεί η πρόσβαση. Σηµειώνεται ότι η πρόσβαση στο λατοµικό χώρο θα πραγµατοποιείται από 
υφιστάµενη οδό πρόσβασης.  Οι εξορυκτικές εργασίες θα ξεκινήσουν από την κορυφή του λατοµικού 
χώρου µε την δηµιουργία της ανώτερης βαθµίδας εξόρυξης, της Β699 (µε µέγιστο ύψος 10m) και στην 
συνέχεια διαδοχικά θα επεκτείνονται και στην αµέσως χαµηλότερη βαθµίδα Β688 (πλατεία), µε µέγιστο 
ύψος 11m. Η τελική µορφή της βαθµίδας Β699 θα διαµορφωθεί εφόσον γίνει εξόφληση της Β688 
(πλατεία).  Σε όλη την διάρκεια των εργασιών η εκµετάλλευση θα γίνεται µε κατεύθυνση από πάνω προς 
τα κάτω, µε την συνεχή δηµιουργία δύο ορθών διαδοχικών βαθµίδων µε µέτωπα ύψους µέχρι 11 µέτρων. 
Οι βαθµίδες αυτές θα αναπτυχθούν σε όλο το µήκος τους µε πλάτος τελικών δαπέδων 8µέτρα, κλίση 
πρανούς βαθµίδας 70° και κλίση τελικού πρανούς λατοµείου 54°. 

Για την πλήρη αποκατάσταση του περιβάλλοντος θα καλυφθούν τα υποπροϊόντα της εκµετάλλευσης 
µε έδαφος. Γι' αυτό τον λόγο θα συγκεντρωθεί το έδαφος της επιφανείας που θα προσβληθεί, ώστε µε 
συµπληρώσεις εµπορικού χώµατος να αποτελέσουν το νέο παραγωγικό έδαφος. Επιπλέον προβλέπεται ο 
εµπλουτισµός του εδάφους των εξοφληµένων βαθµίδων µε την σπορά ψυχανθών, τα οποία µετά την 
αναµόχλευση τους και παράχωση στο έδαφος αναµένεται να δεσµεύσουν το άζωτο και να το δώσουν στα 
φυτά σε πιο εύληπτη µορφή. Μελλοντικά και µετά το τέλος της εκµετάλλευσης και της αποκατάστασης 
στο λατοµικό χώρο µπορεί να υπάρξει η δυνατότητα για χρησιµοποίησή του για άλλους σκοπούς. Στην 
παρούσα µελέτη προτείνεται η αποκατάσταση του χώρου να γίνει µε φύτευση του µε δενδρώδη και 
θαµνώδη είδη.   
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ΠΠρροοττεε ιι ννόόµµεεννοο ιι   ΠΠεερρ ιι ββααλλλλοοννττ ιι κκοο ίί   ΌΌρροο 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 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 
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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  έργου του θέµατος µε την απαραίτητη προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων καθώς και αυτών που θα εγκριθούν - επιβληθούν µε την  απόφαση έγκρισής 
τους. 

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

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ 

1) Να ληφθούν υπόψη οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι. 

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

α) το έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Αποκεντρωµένης Διοίκησης Ηπείρου 
– Δυτικής Μακεδονίας µε το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέµατος, β) την από 12-01-
2018 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. 
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 1/7/31-01-2018) 

Γνωµοδοτεί θετικά για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του 
θέµατος, όπως διαβιβάσθηκε από την  Αποκεντρωµένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας -
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου/Τµήµα Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, µε τους 
όρους που θέτει η υπηρεσία. 
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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 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

1. Γοργόλης Βασίλειος 
2.  Βαρέλης Δηµήτριος,  
3. Μπούµπα Βασιλική 
4. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος  
5. Τύρου-Ούζα Αναστασία (Νατάσα) 
6. Λάζος Ιωάννης 
7. Ντέτσικας Κων/νος 
8. Παπαχρήστου Βασίλειος 
9. Πάικας Σπυρίδων 
10. Μπασιούκας Κων/νος 
11. Ταπραντζή – Κοίλια Πολυξένη (Τζένη), 
12. Ζάκας Γεώργιος 
13. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
 

 

 

√ 
 

 

 

 

√ 
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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                                                         
E-mail:  epitropi.anaptyxis@php.gov.gr     

 
 
Ηµεροµηνία: 22-02-2018 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόµενου): 21306 / 733 

Ηµεροµηνία: 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόµενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 Προς: 

Αποκεντρωµένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής 
Μακεδονίας 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Ηπείρου 
5ο χλµ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Υπόψη: κα Δ. Σπύρου 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 

Π.Η. 
Τµήµα Περιβάλλοντος  
Ενταύθα 
Υπόψη: κ. Τσιάρα Ευάγγελο 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 7ΘΓ57Λ9-Α1Δ



 40 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέµα 8ο 
 Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 7η) 

«Λειτουργία πτηνοτροφικής µονάδας, δυναµικότητας 40.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση 

δυναµικότητας από 16.610 σε 40.000 πτηνά) εγκατεστηµένη στη θέση «Χάιδω», Δ.Ε. 

Πασσαρώνος του Δήµου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του 

έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Αλέξης Παπαχρήστος. 

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 Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 7η) 

«Λειτουργία πτηνοτροφικής µονάδας, δυναµικότητας 40.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναµικότητας 

από 16.610 σε 40.000 πτηνά) εγκατεστηµένη στη θέση «Χάιδω», Δ.Ε. Πασσαρώνος του Δήµου Ζίτσας, 

Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο 

Αλέξης Παπαχρήστος. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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

Σύµφωνα µε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: 
Φορέας  λειτουργίας της µονάδας του θέµατος είναι ο Αλέξης Παπαχρήστος. 

  Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στα πλαίσια της τροποποίησης 
της µε αριθ. πρωτ.  83998/5462/19-01-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την 
επέκταση υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας σε θέση της Τ.Κ. Ανω Λαψίστας του Δήµου Ζίτσας, Νοµού 
Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας του κ. Παπαχρήστου Αλέξη. 

Πιο συγκεκριµένα, ζητείται η  τροποποίηση της ως άνω απόφασης ως προς την αύξηση της 
δυναµικότητας από 16.610 σε 40.000 πτηνά πάχυνσης και αλλαγή ως προς την επωνυµία, από Γεωργίου 
Γεωργία - Γεωργίου Φωτεινή - Γεωργίου Λαµπρινή σε Παπαχρήστου Αλέξη. 

 
 Η µονάδα είναι εγκατεστηµένη σε γήπεδο έκτασης Ε=15.658,22m2, σε θέση της Τ.Κ. Α. Λαψίστας 

του Δήµου Ζίτσας. Είναι δυναµικότητας 16.610 πτηνών πάχυνσης, ενώ µετά την επέκταση θα είναι 
δυναµικότητας 40.000 πτηνών πάχυνσης, ήτοι 160 Ι.Ζ. και θα είναι  εγκαταστηµένη σε πτηνοθαλάµους, 
συνολικής κάλυψης 4.025,96m2. Δηλαδή η αναλογία πρόκειται να είναι 10 πτηνά/τετραγωνικό. Εντός του 
γηπέδου υφίστανται κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής κάλυψης 1.612,6m2, συµπεριλαµβανοµένων των 
αποθηκευτικών χώρων και σιλό. Εντός του ίδιου γηπέδου θα ανεγερθούν τρεις (3) νέοι πτηνοθάλαµοι µε 
τα εξής εµβαδά: Πτηνοτροφείο 3 κάλυψης 600m2, Πτηνοτροφείο 4 κάλυψης 996m2, Πτηνοτροφείο 5 
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κάλυψης 996m2. Επίσης θα κατασκευαστούν και άλλα 3 σιλό, κάλυψης 2,56m2 το καθένα. Έτσι η συνολική 
κάλυψη των κτιριακών εγκαταστάσεων θα ανέρχεται στα 4.212,28m2. 

Η µονάδα αποτελείται από δύο πτηνοθαλάµους κάλυψης 950,41m2 και 483,55m2 αντίστοιχα, οι 
οποίοι κατασκευάστηκαν το 1978 µε την 872/1978 άδεια οικοδοµής. Για τη µονάδα έχουν χορηγηθεί οι 
κάτωθι εγκρίσεις: 
•  Με την µε Α.Π. 83998/5462/19-01-2012 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ιωαννίνων εγκρίθηκαν 

οι περιβαλλοντικοί όροι της για τη λειτουργία πτηνοτροφικής µονάδας δυναµικότητας 16.610 πτηνών 
πάχυνσης 

• Η µε Α.Π. 56746/6628/08-12-2011 Πράξη Χαρακτηρισµού της Δ/νσης Δασών Περιφέρειας 
Ηπείρου 

•  Η µε Α.Π. 12869/1298/14-03-2017 Βεβαίωση Χρήσεων Γης της Δ/νσης πολεοδοµίας & 
Περιβάλλοντος του Δήµου Ιωαννιτών, σύµφωνα µε την οποία επιτρέπεται η λειτουργία και η 
επέκταση της µονάδας 

• Η µε Α.Π 127047/805026/1269/13-04-2017 θετική γνωµοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Ιωαννίνων για την επέκταση της µονάδας 

•  Η µε Α.Π 47111/5287/285/22-02-2017 θετική γνωµοδότηση της Εφορείας Νεοτέρων Μνηµείων 
Ιωαννίνων για την επέκταση της µονάδας 

• Η µε Α.Π 1992/12-06-2017 βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Ιωαννίνων για τη σαλµονέλλωση  

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εκτροφής είναι ο χρόνος εκτροφής των πουλερικών (περίπου 45 
ηµέρες) και οι σειρές εκτροφής (4 ανά έτος), οπότε ο "νεκρός χρόνος ανάµεσα σε δύο διαδοχικές 
εκτροφές είναι 45 ηµέρες. Οι κυριότερες ανάγκες στις παραµέτρους της εκτροφής είναι δύο (2): 
• Ανάγκες χώρου: Η µέγιστη επιτρεπόµενη αναλογία είναι 35Kg Ζ.Β./m2 ή  17 πουλερικά/m2 περίπου 

(2 Κg/πουλερικό περίπου). Στην υπό εγκατάσταση µονάδα η αναλογία θα είναι 20Kg Ζ.Β./m2 ή 10 
πουλερικά/m2  

• Ανάγκες σε νερό: Κυµαίνονται από 18-20lίt/ηµέρα/πτηνό σε κανονική θερµοκρασία περιβάλλοντος, 
ανάλογα µε την ηλικία του πτηνού. Για κάθε εκτροφή οι ανάγκες σε νερό είναι: 
0,2lit/ηµ.πτηνό Χ 40.00πτηνά/εκτρ. = 8m3/ηµ x 45ηµ. = 360m3/εκτρ 
Οι ετήσιες ανάγκες είναι: 
4εκτρ./έτος x 360m3/εκτρ. = 1.440m3/ετος. 
Εάν σε αυτές προστεθούν και οι ποσότητες των νερών πλύσης που χρειάζονται για την 
καθαριότητα των πτηνοθαλάµων και την υδρόψυξη τότε οι ετήσιες συνολικές ανάγκες σε νερό 
ανέρχονται στα 3.100 m3. 

• Ανάγκες σε τροφή: κυµαίνονται από 131-135 gr/πτηνό/εβδοµάδα, ανάλογα µε την ηλικία του 
πτηνού. Οι ζωοτροφές θα προµηθεύονται από την "ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ" και θα µεταφέρονται µε 
σιλοφόρο αυτοκίνητο. Οι τροφές αυτές θα αποθηκεύονται σε σιλό αυτόµατης τροφοδοσίας της 
µονάδας. 

• Ανάγκες σε στρωµνή: η προστασία του δαπέδου του πτηνοτροφείου από την υπόγεια και την 
επιφανειακή υγρασία γίνεται µε επίστρωση της επιφάνειας του µε στρώση "θερµής" ή "διαρκούς" 
στρωµνής (άχυρο σιτηρών) πάχους 5 cm, η οποία ανανεώνεται µετά το πέρας κάθε εκτροφής. 

 
Οι νεοσσοί ηλικίας δύο ηµερών θα προµηθεύονται από τα εκκολαπτήρια της περιοχής  και θα 

µεταφέρονται στους πτηνοθαλάµους όπου και θα  παραµείνουν για εκτροφή για 2 µήνες, φθάνοντας σε 
βάρος τα 2000 γρ. περίπου.   

Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής µονάδας αποτελούνται από τα περιττώµατα των πτηνών και την 
στρωµνή (άχυρο και πριονίδια). Το σύνολο της καταναλισκόµενης ποσότητας νερού αποβάλλεται στα 
πυκνόρευστα περιττώµατά τους. Αυτά µετά το τέλος κάθε εκτροφής µαζεύονται και οδηγούνται  µε 
κατάλληλο όχηµα και σύµφωνα µε τον Καν. 1774/2002 της Ε.Ε. στο εργοστάσιο λιπάσµατος του 
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Συνεταιρισµού όπου µετατρέπονται σε οργανούχο λίπασµα. Σε περίπτωση µη αποδοχής των υλικών από 
τον φορέα διαχείρισης των αποβλήτων (Πίνδος), η κοπριά θα µεταφέρεται σε ειδικά διαµορφωµένο 
στεγανό χώρο (κοπροσωρός) 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 θα έχει στεγανό δάπεδο από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε 
κλίσεις 5-6% περίπου για να στραγγίζουν τα δηµιουργούµενα υγρά από τη ζύµωση. Τα υγρά (στραγγίσµατα 
της κοπροσωρού) θα συγκεντρώνονται σε περιµετρικό κανάλι και από εκεί θα οδηγούνται στο σύστηµα 
στεγανού - απορροφητικού βόθρου. Η κοπροσωρός θα καλύπτεται ολόγυρα µε σκληρό νάιλον για να 
αποφεύγεται η είσοδος βροχής. Yπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος µικροβιακή ζύµωση . Με 
την ολοκλήρωση της ωρίµανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνεψης. 

Στην περίπτωσή µας, σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος ΙΙ της ΥΑ 1420/82031/17-
08-2015 «Κώδικες Ορθές Γεωργικής Πρακτικής για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση 
γεωργικής προέλευσης», ο ηµερήσιος όγκος των παραγοµένων αποβλήτων για την δραστηριότητα 
(πτηνά), είναι 0,074 lt/Kgr. Ζ.Β. και εποµένως ο συνολικός όγκος ανά εκτροφή (µ.ο. διάρκειας εκτροφής 
45 ηµέρες, µ.ο. Ζ.Β. πτηνού κατά τη διάρκεια εκτροφής του 1,2Kgr)  είναι: 40.000 πτηνά x 0,074 lt/Kgr 
Ζ.Β. x 1,2 Kgr x 45 ηµέρες εκτροφής = 159,84m³.  Στον όγκο αυτό προστίθεται και ο όγκος στρωµνής. 
Σύµφωνα µε τους Πίνακες 5 και 6 του Παραρτήµατος ΙΙ της παραπάνω ΥΑ, για τη δραστηριότητα της 
παρούσας µελέτης απαιτούνται 0,006 Kg/ηµέρα/πτηνό άχυρο µε φαινόµενο ειδικό βάρος 113Kg/m3, 
οπότε στην περίπτωσή µας έχουµε: (40.000 πτηνά x 0,006 x 45 ηµέρες εκτροφής) / 113kg/m³ = 
95,57m³ άχυρο. 

Σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙV της ΥΑ 1420/82031/17-08-2015 «Κώδικες Ορθής Γεωργικής 
Πρακτικής για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης», η στρωµνή 
συνεισφέρει στον όγκο της κοπροσωρού περίπου κατά το ήµισυ του όγκου της λόγω συµπίεσης κατά τη 
χρήση της και πλήρωσης των κενών της µε κοπριά. Δηλαδή ο όγκος των στερεών αποβλήτων ανά 
εκτροφή ανέρχεται σε 159,84 + (0,5 x 95,57) = 207,62m³. Η συνολική χωρητικότητα της κοπροσωρού 
θα είναι 10m x 11,5m = 104m2 x 2m (µέσο ύψος)=208m3. Εποµένως, οι διαστάσεις της κοπροσωρού 
(208m3>207,62m3) θα καλύπτουν τον όγκο των στερεών αποβλήτων της µονάδας. Μετά την 
αποµάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάµους και εφόσον ζυµωθεί για διαστηµα µεγαλύτερο των τριών 
µηνών, 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). Κατά τη διάθεσή της πρέπει να γίνεται άµεσα όργωµα 
του εδάφους για να αποφεύγεται η απόπλυση και ρύπανση του περιβάλλοντος, αλλά και επειδή  µε το 
όργωµα γίνεται ταφή της κόπρου και άµεση επαφή µε το έδαφος για αφοµοίωση, µειώνονται οι δυσοσµίες 
αλλά συντελείται και η χουµοποίηση, διεργασία που είναι απαραίτητη για την καλύτερη απορρόφηση από 
το έδαφος των συστατικών που είναι απαραίτητα για τις καλλιέργειες Όπως είναι γνωστό τα νιτρικά που 
προέρχονται από τα αζωτούχα λιπάσµατα αλλά και από άλλες πηγές (κοπριά) είναι πολύ ευκίνητα µέσα 
στο έδαφος, διαλύονται εύκολα στο νερό και δε συγκρατούνται απ’το έδαφος όπως συµβαίνει µε τα άλλα 
θρεπτικά στοιχεία όπως το κάλιο και ο φώσφορος. Για να αποφευχθούν έτσι τυχόν προβλήµατα 
νιτρορυπάνσεως των υπογείων και επιφανειακών υδάτων η εφαρµογή της κοπριάς στους αγρούς θα 
πρέπει να γίνεται λαµβάνοντας πάντα υπόψη τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (YA 
1420/82031/2015, ΦΕΚΒ 1709/17-08-2015). Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία, οι απώλειες του 
φωσφόρου και του καλίου είναι της τάξης των 25 % και 20 % αντίστοιχα. Στην περίπτωσή µας  έχουµε:  
207,62m³ κουτσουλιά/εκτροφή ή 207,62 x 4 = 830,48m³ ανά έτος, οι οποίοι µειώνονται λόγω 
χώνεψης κατά 50% δηλαδή σε 415,24m³, που µετατρέπονται σε 415,24m³ x 450kg/m3 = 186,85 τόνοι 
στερεών αποβλήτων ετησίως (δεδοµένου ότι το ειδικό βάρος των αποβλήτων των πτηνών, κατά το 
πρώιµο στάδιο, κυµαίνεται στα 450 kg/m3), οι οποίοι περιέχουν άζωτο: 186,85tn κουτσουλιάς x 31,3 
kgN/tn  = 5.848,40 kgN/έτος. Η απώλεια του αζώτου γίνεται µε την διαφυγή της πτητικής αµµωνίας 
και η µείωση του αζώτου υπολογίζεται σε 30% περίπου. Εποµένως το αποµένον κλάσµα θα είναι της 
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τάξης των 0,70. Οπότε στην περίπτωσή µας θα πρέπει να γίνει διαχείριση: 5.848,40 x 0,70 = 
4.093,88 kgN/έτος 

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ έγκρισης Κώδικα Ορθής Γεωργικής Παραγωγής Πίνακας 7  οι ενδεικτικές  
ποσότητες για την λίπανση του καλαµποκιού  για το Ν   που αποτελεί και την βασική αιτία της 
νιτρορυπάνσεως  κυµαίνονται από 18-24 λιπαντικές µονάδες/στρέµµα. Εποµένως ο υπεύθυνος 
λειτουργίας του πτηνοτροφείου  πρέπει να διαθέτει (4.093,88 kg N/24kg N/στρέµµα)  περίπου 170 
στρέµµατα καλαµποκιού ή άλλων σιτηρών έτσι ώστε να καλύπτεται επαρκώς η αφοµοίωση του Ν χωρίς να 
δηµιουργούνται προβλήµατα νιτρορυπάνσεως, τα  οποία και σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωσή του τα 
διαθέτει.  

Η πτηνοτροφική µονάδα, στα πλαίσια συµµόρφωσής της µε τα όσα προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) 
αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, θα 
διαθέτει τα νεκρά, καθώς και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιµωδών νόσων) στην 
εγκατάσταση αποτέφρωσης (κλίβανος) της εταιρείας "Θ. 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 θα υπάρχουν στη µονάδας. Ο χειρισµός και το σύνολο των διαδικασιών 
θα πρέπει να γίνονται βάση όσων προβλέπονται από τις υποδείξεις της Δ/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Τα υγρά απόβλητα αποτελούνται από τα νερά του πλυσίµατος των πτηνοθαλάµων και θα 
οδηγούνται στα τρία συστήµατα στεγανών – απορροφητικών βόθρων που θα κατασκευαστούν, όπως 
παρουσιάζεται και στο διάγραµµα κάλυψης. Κάθε στεγανός βόθρος θα είναι ακτίνας 1,5m και βάθους 2m, 
δηλαδή όγκου 14,13m3. Κάθε  απορροφητικός βόθρος θα είναι επίσης ακτίνας 1,5m και βάθους 2m και θα 
αποτελείται από διάτρητους τσιµεντοσωλήνες. Η αναγκαία ποσότητα νερού πλύσης που απαιτείται είναι 
περίπου 1 m3/ 100 – 120m2 για κάθε κτίριο εκτροφής οπότε η µέγιστη αναγκαία ποσότητα για τους πέντε 
πτηνοθαλάµους είναι 40m3 ανά πλύση.  Η συνολική παροχή υγρών αποβλήτων στην συγκεκριµένη µονάδα 
λαµβάνοντας υπόψη και τα ελάχιστα στραγγίσµατα της κοπροσωρού (1m3 περίπου) δεν αναµένεται να 
ξεπερνά τα Q=41m3/ηµέρα πλυσίµατος, ποσότητα η οποία καλύπτεται από τη συνολική χωρητικότητα 
των στεγανών βόθρων (V=42,39m3). Ο χρόνος παραµονής  των υγρών αποβλήτων στους στεγανους 
βόθρους θα είναι ανώτερος από το 24ωρο που ορίζεται σαν ελάχιστος χρόνος καθίζησης στο άρθρο 9, 
παρ. 6, της Ε1β / 221 / 65 ΚΥΑ. Ο κάθε στεγανός βόθρος θα είναι κατασκευασµένος από οπλισµένο 
σκυρόδεµα και θα είναι κυλινδρικός καθώς έτσι αποφεύγεται η δηµιουργία ρωγµών και διαρροών (λόγω 
καλύτερης αντοχής). Μετά και από τους στεγανούς βόθρους τα λύµατα απαλλαγµένα του βιολογικού 
φορτίου κατά 50% θα οδηγούνται σε απορροφητικούς βόθρους µε καθαρό βάθος 2,00m και διάµετρο 
1,5m από διάτρητους τσιµεντοσωλήνες περιβαλλόµενους από κροκάλα. Πάνω από την κροκάλα και σε 
πάχος 40-50 εκ θα τοποθετεί φυτόχωµα και θα φυτευτούν υδροχαρή φυτά. Οι βόθροι θα καλύπτονται µε 
πλάκα από οπλισµένο σκυρόδεµα, θα φέρουν κατάλληλο φρεάτιο επιθεώρησης και διάταξη αερισµού. 
Επίσης τα όρια της διατοµής της εκσκαφής τους θα τηρούν τις ελάχιστες αποστάσεις από θεµέλια 
κτιρίων, φρέατα, πηγές κ.λ.π όπως αναλύεται και παρακάτω. Σύµφωνα µε τον πίνακα VI της ΚΥΑΕ1 
β/221/65, για το είδος εδάφους της περιοχής για κάθε m3 αποβλήτων απαιτείται παράπλευρος 
επιφάνεια 20m2 . Ο µέσος ηµερήσιος όρος υγρών αποβλήτων προς απορρόφηση θα είναι: 
41(Q)/45(ηµέρες µέχρι τη νέα εκτροφή) = 0,91m3. Η απαιτούµενη παράπλευρη επιφάνεια του 
απορροφητικού βόθρου είναι: Ε απαιτ. =  0,91 x 20 = 18,22m2.  Ενώ η υπό κατασκευή για κάθε 
απορροφητικό βόθρο θα είναι: Ε=2π*R*υ = 2*3,14*1,5*2,00 = 18,84m2. Δηλαδή η συνολική παράπλευρη 
επιφάνεια των 3 απορροφητικών βόθρων θα είναι 56,52m2 >Ε απαιτ. 

Η αναγκαία ποσότητα νερού πλύσης που απαιτείται είναι περίπου 1 m3/ 100 – 120m2 για κάθε 
κτίριο εκτροφής οπότε η µέγιστη αναγκαία ποσότητα για τους πέντε πτηνοθαλάµους είναι 40m3 ανά 
πλύση. Η συνολική παροχή υγρών αποβλήτων στην συγκεκριµένη µονάδα λαµβάνοντας υπόψη και τα 
ελάχιστα στραγγίσµατα της κοπροσωρού (1m3 περίπου) δεν αναµένεται να ξεπερνά τα Q=41m3/ηµέρα 
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πλυσίµατος, ποσότητα η οποία καλύπτεται από τη συνολική χωρητικότητα των στεγανών βόθρων 
(V=44,13m3). Ο χρόνος παραµονής  των υγρών αποβλήτων στους στεγανους βόθρους θα είναι ανώτερος 
από το 24ωρο που ορίζεται σαν ελάχιστος χρόνος καθίζησης στο άρθρο 9, παρ. 6, της Ε1β / 221 / 65 
ΚΥΑ. Ο κάθε στεγανός βόθρος θα είναι κατασκευασµένος από οπλισµένο σκυρόδεµα και θα είναι 
κυλινδρικός καθώς έτσι αποφεύγεται η δηµιουργία ρωγµών και διαρροών (λόγω καλύτερης αντοχής). 
Μετά και από τους στεγανούς βόθρους τα λύµατα απαλλαγµένα του βιολογικού φορτίου κατά 50% θα 
οδηγούνται σε απορροφητικούς βόθρους µε καθαρό βάθος 2,00m και διάµετρο 1,5m από διάτρητους 
τσιµεντοσωλήνες περιβαλλόµενους από κροκάλα. Πάνω από την κροκάλα και σε πάχος 40-50 εκ θα 
τοποθετεί φυτόχωµα και θα φυτευτούν υδροχαρή φυτά. Οι βόθροι θα καλύπτονται µε πλάκα από 
οπλισµένο σκυρόδεµα, θα φέρουν κατάλληλο φρεάτιο επιθεώρησης και διάταξη αερισµού. Επίσης τα όρια 
της διατοµής της εκσκαφής τους θα τηρούν τις ελάχιστες αποστάσεις από θεµέλια κτιρίων, φρέατα, 
πηγές κ.λ.π. 

Σηµειώνεται ότι το γήπεδο της πτηνοτροφικής µονάδας του θέµατος βρίσκεται εντός περιοχής του 
δικτύου Natura 2000 (GR - 2130012), εκτός ΖΟΕ και εντός της περιοχής ευθύνης του Φορέα 
Διαχείρισης της λίµνης Παµβώτιδας και ως εκ τούτου έχει κατατεθεί Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ΜΠΕ.  

Καταλήγοντας, σας γνωρίζουµε ότι κατά την άποψή µας η εν λόγω Μ.Π.Ε. αντιµετωπίζει µε τρόπο 
ικανοποιητικό και αποτελεσµατικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη συνέχιση της 
λειτουργίας 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. 
Προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι 
• Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόµο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων, µέτρων και περιορισµών που επιβάλλονται µε την παρούσα απόφαση. 
• Για τις κατασκευές και τα διάφορα τεχνικά έργα, να λαµβάνονται υπόψη ο Οικοδοµικός και 

Κτιριοδοµικός κανονισµός, οι ισχύοντες στην περιοχή όροι δόµησης και περιορισµοί, ο νέος 
αντισεισµικός κανονισµός, οι αρχές του βιοκλιµατικού σχεδιασµού καθώς και κάθε άλλη συναφής 
διάταξη ή άλλα στοιχεία, που προκύπτουν από τυχόν άλλες εκπονηθείσες µελέτες. 

• Η διάταξη και ο σχεδιασµός των κτισµάτων να είναι προσαρµοσµένα στην τοπογραφία και 
µορφολογία της περιοχής ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αλλοιώσεις του ανάγλυφου της περιοχής 
επέµβασης, να επιτυγχάνεται η ένταξη τους στο τοπίο της περιοχής και να περιορίζεται η θέαση 
των κτισµάτων από µακριά. 

• Απαγορεύεται η µεταβολή της χρήσης της έκτασης, πέραν του εγκεκριµένου σκοπού. 
• Η µη τήρηση των ανωτέρω όρων συνεπάγεται την ποινική δίωξη των υπευθύνων κατά τις διατάξεις 

του άρθρου 71 του Ν. 998/79. 

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

α) το έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Αποκεντρωµένη Διοίκηση Ηπείρου – 
Δυτικής Μακεδονίας µε το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέµατος, β) την από 16-01-2018 
εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η.  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 1/8/31-01-2018) 

Γνωµοδοτεί θετικά για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του 
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θέµατος, όπως διαβιβάσθηκε από την  Αποκεντρωµένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας -
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου/Τµήµα Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, µε τους 
όρους που θέτει η υπηρεσία. 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ». 

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 
ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1. Γοργόλης Βασίλειος 
2.  Βαρέλης Δηµήτριος,  
3. Μπούµπα Βασιλική 
4. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος  
5. Τύρου-Ούζα Αναστασία (Νατάσα) 
6. Λάζος Ιωάννης 
7. Ντέτσικας Κων/νος 
8. Παπαχρήστου Βασίλειος 
9. Πάικας Σπυρίδων 
10. Μπασιούκας Κων/νος 
11. Ταπραντζή – Κοίλια Πολυξένη (Τζένη), 
12. Ζάκας Γεώργιος 
13. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 

 

√ 
 

 

 

 

√ 
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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                                                         
E-mail:  epitropi.anaptyxis@php.gov.gr     

 
 
Ηµεροµηνία: 22-02-2018 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόµενου): 21307 / 734 

Ηµεροµηνία:24-01-2018 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόµενου): 152656/3751 

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 Προς: 

Αποκεντρωµένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής 
Μακεδονίας 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Ηπείρου 
5ο χλµ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Υπόψη: κα Δ. Σπύρου 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 

Π.Η. 
Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας                     
ΠΕ Πρέβεζας 
Περδικάρη 8, τ.κ. 48100 Πρέβεζα 
Υπόψη: κ. Παπαδηµητρίου Σπ., Μπάκα Π. 

Τηλ: 2682362143 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέµα 9ο 
 Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 7η, 

α/α 5) «Ανανέωση-Τροποποίηση Μ.Π.Ε. χοιροτροφικής µονάδας, δυναµικότητας 350 χοιροµητέρων 

µε τα παράγωγά της (αύξηση δυναµικότητας από 250 σε 350 χοιροµητέρες) εγκατεστηµένη και 

λειτουργούσα στο Τ.Κ. Μιχαλιτσίου, Δήµου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας». Φορέας πραγµατοποίησης 

και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 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 
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 Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 7η, α/α 5) 

«Ανανέωση-Τροποποίηση Μ.Π.Ε. χοιροτροφικής µονάδας, δυναµικότητας 350 χοιροµητέρων µε τα 

παράγωγά της (αύξηση δυναµικότητας από 250 σε 350 χοιροµητέρες) εγκατεστηµένη και λειτουργούσα 

στο Τ.Κ. Μιχαλιτσίου, Δήµου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας». Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του 

έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α.Ε.» 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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

Σύµφωνα µε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: 

Με την υποβληθείσα µελέτη εξετάζεται η τροποποίηση λειτουργίας των υφιστάµενων εγκαταστάσεων 

της χοιροτροφικής µονάδας, µε αύξηση της δυναµικότητας από 220 χοιροµητέρες σε 350 χοιροµητέρες 

µε τα παράγωγά τους, µέχρι τελικής πάχυνσης, και η αδειοδότηση της κτηνοτροφικής χρήσης νερού από 

υφιστάµενη υδρογεώτρηση. Επίσης, εξετάζεται η τροποποίηση λειτουργίας του υφιστάµενου βιολογικού 

καθαρισµού και η εγκατάσταση αποτεφρωτή για διαχείριση των υποπροϊόντων της µονάδας. 

Σύµφωνα µε την αρ. 1958/'12 Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και 

ισχύει, η δραστηριότητα υπάγεται στην 7η οµάδα " Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις", µε α/α 5 

"Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιροµητέρων (µε τα παράγωγά τους µέχρι τελικής πάχυνσης)", ενώ 

κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2 λόγω δυναµικότητας σε θέσεις χοιροµητέρων. 

Η µονάδα είναι εγκατεστηµένη στα µε αριθ. 9 και 10 όµορα, ιδιόκτητα κληροτεµάχια της Β' περιοχής 
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αγροκτήµατος Μπουραζέρι Πρέβεζας, διανοµής έτους 1932, συνολικού εµβαδού 20,6 στρεµµάτων 

περίπου. Βρίσκεται εντός της ζώνης περιβαλλοντικού ελέγχου του Εθνικού Πάρκου Αµβρακικού αλλά 

εξαιρείται από τις απαγορεύσεις της µε αρ. 11989/'08 κοινής Υπουργικής απόφασης θεσµοθέτησής του 

(ΦΕΚ Δ'/123/'08). Γενικά, η εγκατάσταση βρίσκεται µακριά από οικισµούς, προστατευόµενες περιοχές, 

περιοχές δικτύου Natura 2000 ή ζώνες Ramsar ενώ η ευρύτερη περιοχή έχει γεωργοκτηνοτροφικό 

χαρακτήρα. 

Σύµφωνα µε τις παραδοχές της µελέτης, στη µονάδα παράγονται ηµερησίως 39,5 κ.µ. µικτά 

απόβλητα. Για τη διαχείρισή τους εφαρµόζεται µηχανικός διαχωρισµός και διοχέτευση των στερεών σε 

κοπροσωρό, απαιτούµενου όγκου 360 κµ, για χρόνο παραµονής έξη µηνών πριν τη διάθεσή τους προς 

λίπανση αγρών. Τα υγρά απόβλητα υπόκεινται διβαθµιαία οξυγόνωση και καθίζηση, χλωρίωση και 

αποθήκευση σε δεξαµενές πριν την τελική διάθεσή τους προς άρδευση. 

Καθώς ο σηµαντικότερος ρυπαντής που παράγει η δραστηριότητα είναι τα ζωικά απόβλητα, έχουµε 

την άποψη ότι, η προτεινόµενη διαχείρισή τους δεν επιφέρει µόνιµες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Όµως, 

είναι επιβεβληµένη η περιοδική εργαστηριακή παρακολούθηση της ποιότητας των επεξεργασµένων 

λυµάτων αλλά και της οργανικής φόρτισης του φυσικού αποδέκτη. 

Βάση της υποβληθείσας µελέτης έχουµε την άποψη ότι δεν υφίστανται ουσιώδεις αρνητικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη συνέχιση λειτουργίας της υφιστάµενης µονάδας. Όµως, απαραίτητη 

προϋπόθεση αποτελεί η αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών, όπως τελικά θα 

εγκριθούν. Επίσης, σηµειώνεται ότι, στα πλαίσια της διαδικασίας δηµοσιοποίησης της σχετικής µελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, µέχρι σήµερα δεν έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία µας εγγράφως 

παρατηρήσεις, ενστάσεις ή διαµαρτυρίες. 

Καταλήγοντας, η υπηρεσία µας δεν έχει αντίρρηση σχετικά µε τη λειτουργία της υφιστάµενης 

χοιροτροφικής µονάδας, µε φορέα διαχείρισης την εταιρεία "Πασσάς Ευθύµιος Α.Ε.", στη θέση 

"Μπουραζέρι" Τ.Κ. Μιχαλιτσίου, Δήµου Πρέβεζας, µε αύξηση της δυναµικότητας σε 350 χοιροµητέρες µε 

τα παράγωγά τους, µέχρι τελικής πάχυνσης, και την κτηνοτροφική χρήση νερού από υφιστάµενη 

υδρογεώτρηση, 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. 198102/13-12-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Αποκεντρωµένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας µε το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του 
έργου του θέµατος, β) την από 24-01-2018 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας 
Π.Ε. Πρέβεζας. 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 1/9/31-01-2018) 

Γνωµοδοτεί θετικά για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του 
θέµατος, όπως διαβιβάσθηκε µε τη µε αριθµ. 198102/13-12-2017 έγγραφο της  Αποκεντρωµένης 
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Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Ηπείρου/Τµήµα Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού. 

� ΛΕΥΚΟ ψήφισε η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ». 

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 & Υδροοικονοµίας ΠΕ Πρέβεζας 
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 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

1. Γοργόλης Βασίλειος 
2.  Βαρέλης Δηµήτριος,  
3. Μπούµπα Βασιλική 
4. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος  
5. Τύρου-Ούζα Αναστασία (Νατάσα) 
6. Λάζος Ιωάννης 
7. Ντέτσικας Κων/νος 
8. Παπαχρήστου Βασίλειος 
9. Πάικας Σπυρίδων 
10. Μπασιούκας Κων/νος 
11. Ταπραντζή – Κοίλια Πολυξένη (Τζένη), 
12. Ζάκας Γεώργιος 
13. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 

√ 
 

 
 

 

 

 

√ 
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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                                                         
E-mail:  epitropi.anaptyxis@php.gov.gr     

 
 
Ηµεροµηνία: 22-02-2018 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόµενου): 21308 / 735 

Ηµεροµηνία:16-01-2018 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόµενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 Προς: 

Αποκεντρωµένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής 
Μακεδονίας 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Ηπείρου 
5ο χλµ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Υπόψη: κα Δ. Σπύρου 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 

Π.Η. 
Τµήµα Περιβάλλοντος  
Ενταύθα 
Υπόψη: κ. Τσιάρα Ευάγγελο 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέµα 10ο 
 Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Τροποποίησης- Ανανέωσης Μ.Π.Ε. του έργου 

(Υποκατηγορία Α2, οµάδα 9η, α/α99) «Υφιστάµενο εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας 

φαρµακευτικών παρασκευασµάτων, συνολικής δυναµικότητας 1.100,00 τόνων ετησίως( αύξηση 

δυναµικότητας από 600 τόνους σε 1.100 ετησίως), εγκατεστηµένη και λειτουργούσα στην Τ.Κ. 

Μπάφρας, του Δ. Ιωαννιτών (υπαγωγή στο άρθ. 9 του Ν. 4014/2011)».  Φορέας 

πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «HELP ABEE». 

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 Τροποποίησης- Ανανέωσης Μ.Π.Ε. του έργου 

(Υποκατηγορία Α2, οµάδα 9η, α/α99) «Υφιστάµενο εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας 

φαρµακευτικών παρασκευασµάτων, συνολικής δυναµικότητας 1.100,00 τόνων ετησίως( αύξηση 

δυναµικότητας από 600 τόνους σε 1.100 ετησίως), εγκατεστηµένη και λειτουργούσα στην Τ.Κ. Μπάφρας, 

του Δ. Ιωαννιτών (υπαγωγή στο άρθ. 9 του Ν. 4014/2011)».  Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας 

του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «HELP ABEE». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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

Σύµφωνα µε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: 

  Φορέας  λειτουργίας της µονάδας του θέµατος είναι η εταιρεία «ΗΕLP ΑΒΕΕ». 

Η µελέτη αφορά την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων µε αριθ. πρωτ. 
1022/14-02-2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την µε αριθ. πρωτ. 6317/24-10-2006 της Δ/νσης 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ της ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, των εγκαταστάσεων 
παραγωγής και συσκευασίας φαρµακευτικών προϊόντων της εταιρείας HELP A.E. που λειτουργούν στο 10ο 
χλµ. της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών στην Πεδινή Ιωαννίνων, ως προς τα ακόλουθα: 

• Την ενηµέρωση των στοιχείων του µηχανολογικού εξοπλισµού µετά τον πραγµατοποιηθέντα 
εκσυγχρονισµό και επέκταση 

• Την ενηµέρωση των στοιχείων των κτιριακών επεκτάσεων που πραγµατοποιήθηκαν  (κατασκευή 
αποθήκης) 

• Την µελλοντική εγκατάσταση δύο δεξαµενών αποθήκευσης LPG συνολικής χωρητικότητας 64 m3 
ή δυναµικότητας αποθήκευσης 30 τόνων LPG (ειδικό βάρος LPG = 0,49 Kg/l  και βαθµός 

ΑΔΑ: 7ΘΓ57Λ9-Α1Δ



 52 

πλήρωσης 94-95%) για αντικατάσταση του καυσίµου (πετρελαίου κίνησης) από LPG 

• Την αύξηση της δυναµικότητας από 600,00 τόνους σε 1.100,00 τόνους ετησίως ετοίµων 
σκευασµάτων, που αναµένεται να επιτευχθεί τα επόµενα χρόνια (σε βάθος πενταετίας) 

• Την ενσωµάτωση στην ΑΕΠΟ της απόφασης έγκρισης επεξεργασίας και διάθεσης των 
επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων 

 
Η εξεταζόµενη δραστηριότητα τόσο σήµερα όσο και µετά τις τροποποιήσεις, κατατάσσεται στη χαµηλή 

όχληση. Το γήπεδο της µονάδας έχει  συνολική επιφάνεια 17.378,80  m2 και  κάλυψη των οι κτιριακών   
εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 3.038,75 m2. Συνολική επιφάνεια µετά την επέκταση : (3.038,75 + 692,05 
+ 48,00 ) =  3.778,80 m2. Η ετήσια κατανάλωση νερού ανήρχετο σε 4.000,00 m3 και για τη λειτουργία 
του εξοπλισµού και το φωτισµό της εγκατάστασης χρησιµοποιείται ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο 
διανοµής της ΔΕΗ µε ετήσια  κατανάλωση: 300.000 ΚWh. 

Η παραγόµενη ποσότητα υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων : 1,85 m3/ ηµέρα (σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
µελέτη). Σύµφωνα µε την εγκεκριµένη Μελέτη Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων µε αριθ. πρωτ. 3012/22-06-
2005 τα βιοµηχανικά υγρά απόβλητα οδηγούνται σε µονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Τα απόβλητα 
κάθε ορόφου, συλλέγονται µε σωληνώσεις και οδηγούνται στη συνέχεια στη δεξαµενή συλλογής. Το 
επεξεργασµένο νερό διατίθεται σε πεδίο υπεδάφιας διάθεσης όπως περιγράφεται στη συνηµµένη µελέτη 
διάθεσης υγρών αποβλήτων που επισυνάπτεται στο παράρτηµα της  παρούσας  Τα αστικά λύµατα προέρχονται 
από τις ανάγκες του προσωπικού του εργοστασίου. Συλλέγονται µέσω του δικτύου αστικών λυµάτων και 
οδηγούνται σε σηπτικό βόθρο χωρητικότητας 180,00 m3 και από εκεί σε απορροφητικό βόθρο180,00 m3. Μετά 
την εφαρµογή της ΥΑ 145116/2011, η χρήση του απορροφητικού βόθρου καταργήθηκε και τα αστικά λύµατα 
αποστέλλονται στην ΕΕΛ του Δήµου Ιωαννιτών. Υπάρχει σύµβαση µεταξύ της εταιρείας του θέµατος και της 
εταιρείας ΒΙΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ για την αποκοµιδή των αποβλήτων. 

Από την  άσκηση της δραστηριότητας δηµιουργούνται: 
• Στερεά απόβλητα µη επικίνδυνα από τα κενά συσκευασίας των πρώτων υλών που συλλέγονται από 

το Δήµο Ιωαννιτών. 
• Στερεά απόβλητα επικίνδυνα (ιλύς και ενεργός άνθρακας από τη µονάδα επεξεργασίας των υγρών 

αποβλήτων) Κωδικός Παραρτήµατος ΙΒ Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ): ΕΚΑ 07 05 12 
Λάσπες από επί τόπου επεξεργασία υγρών εκροής. Εκτιµώµενη ποσότητα : 800 Kgs/έτος. 
 Η ιλύς τοποθετείται σε βαρέλια ώστε να αποσταλεί στο εξωτερικό για καταστροφή µέσω εταιριών που 

διαθέτουν άδεια διασυνοριακής µεταφοράς, βάσει των ΚΥΑ 13588/725/2006 ΦΕΚ 383/Β/2006 και ΚΥΑ 
2944/1159/2006 ΦΕΚ 791/Β/2006. Ο ενεργός άνθρακας διαχειρίζεται όπως ακριβώς και η ιλύς. 

 Σηµειώνεται ότι το γήπεδο της δραστηριότητας του θέµατος βρίσκεται εντός περιοχής του δικτύου 
Natura 2000 (GR - 2130012), εντός ΖΟΕ µε στοιχείο Χ και εντός της περιοχής ευθύνης του Φορέα 
Διαχείρισης της λίµνης Παµβώτιδας.  

 Στην εγκατάσταση σήµερα απασχολούνται συνολικά 88 άτοµα, από 58 που απασχολούντο όταν 
εκδόθηκε η υφιστάµενη ΑΕΠΟ. 

Στη ΜΠΕ συµπεριλαµβάνονται:  
• Μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και υδρογεωλογική µελέτη για την υπεδάφια διάθεση των 

υγρών αποβλήτων  σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 145116/2011 και  
• Έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης,  διότι η εγκατάσταση βρίσκεται εντός της ευρύτερης 

Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της λίµνης Παµβώτιδας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΥΑ 
170225/2014 

Καταλήγοντας, σας γνωρίζουµε ότι κατά την άποψή µας η εν λόγω Μ.Π.Ε. αντιµετωπίζει µε τρόπο 
ικανοποιητικό και αποτελεσµατικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη συνέχιση της 
λειτουργίας της παραπάνω δραστηριότητας. 
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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. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Τα εργαστηριακά απόβλητα, τα ληγµένα και εκτός προδιαγραφών φαρµακευτικά προϊόντα και 
πρώτες ύλες µε τις συσκευασίες τους και εν γένει όλα τα επικίνδυνα και εν δυνάµει επικίνδυνα να 
διαχειρίζονται σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β383/28-3-06) [όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07), τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12) 
και την Υ.Α. οικ. 146163/12 (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12)].  

2. Τα βιοµηχανικά απόβλητα που προκύπτουν από τον καθαρισµό του µηχανολογικού εξοπλισµού 
παραγωγής τυχών επικίνδυνων φαρµακευτικών προϊόντων, θα πρέπει να συγκεντρώνονται και να 
παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρίες διαχείρισης. Να τηρείται αρχείο µε τα παραστατικά 
παραλαβής, καθώς και αποδείξεις αποδοχής από το φορέα διαχείρισης.  

3. Τα υποβαθµισµένα φαρµακευτικά προϊόντα και πρώτες ύλες σε υγρή κατάσταση (ληγµένα και εκτός 
προδιαγραφών) θα πρέπει να διαχειρίζονται από ειδικά αδειοδοτηµένη εταιρεία. 

4. Η συλλεγόµενη σκόνη από τα φίλτρα κατακράτησης των συστηµάτων εξαερισµού να διαχειρίζεται ως 
επικίνδυνο απόβλητο. 

5. Τα φίλτρα των συστηµάτων αποκονίωσης των χώρων παραγωγής να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα 
απόβλητα εφόσον αντικαθίστανται µε νέα, σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 
Β383/28-3-06) [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07), τον Ν. 
4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12) & την Υ.Α. οικ. 146163/12 (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12)]. 

6. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) να συλλέγονται σε ειδικά σχεδιασµένη δεξαµενή και οι 
συσκευασίες τους σε ειδικό κάδο συλλογής και να παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρίες 
διαχείρισης, σύµφωνα µε το Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004) και το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 
179Α/06.08.01) [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/23.6.10) & την Υ.Α. 
9268/469/07 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.07)] κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.  

7. Οι χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές µολύβδου-οξέος να αποθηκεύονται προσωρινά σε ασφαλείς 
χώρους και να παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης, σύµφωνα µε το Π.∆. 
115/04 (ΦΕΚ 80/05-03-04). Να τηρείται βιβλίο διακίνησης συσσωρευτών.  

8. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (Α.Η.Η.Ε.) να διαχειρίζονται σύµφωνα µε την 
Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9.5.2014). 

9. Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσµών. 
10. Σωµατιδιακές εκποµπές (έξοδοι των φίλτρων) : επιτρεπόµενη συγκέντρωση στο σηµείο εκποµπής 

όχι µεγαλύτερη των 100, 00 mg/Nm3 (Π.∆.1180, άρθρο2, παρ.1). 
11. Η συντήρηση και ρύθµιση της εγκατάστασης του συστήµατος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου να 

γίνεται από τεχνικούς που έχουν σχετική άδεια και µέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών της Κ.Υ.Α. 
10315/93 (ΦΕΚ369Β/24-05-93) και Y.A. οικ. 189533 / 07.11.2011. Για κάθε εργασία συντήρησης-
ρύθµισης του συστήµατος θέρµανσης των χώρων να συµπληρώνεται και να υπογράφεται από τον 
συντηρητή εις διπλούν το προβλεπόµενο φύλλο συντήρησης - ρύθµισης και να κρατείται σε αρχείο. 

12. Τα διάφορα υλικά καθαρισµού που θα χρησιµοποιηθούν να είναι εγκεκριµένα και καταχωρηµένα σε 
διεθνείς λίστες υγιεινής και να µην περιέχουν επικίνδυνες ουσίες όπως φορµαλδεΰδη, 
γλουταραλδεΰδη. 

13. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη στα αστικά απόβλητα χηµικών ουσιών και υγρών αποβλήτων τα 
οποία περιέχουν επικίνδυνους ή και µολυσµατικούς παράγοντες. 
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14. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ρέµα ή άλλο φυσικό 
αποδέκτη. 

15. Απαγορεύεται η ανάµιξη των υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων της δραστηριότητας µε άλλου τύπου 
υγρά απόβλητα. 

 

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

α) το µε αριθ. πρωτ. 198099/13-12-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Αποκεντρωµένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας µε το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του 
έργου του θέµατος, β) την από 16-01-2018 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. 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 1/10/31-01-2018) 

Γνωµοδοτεί θετικά για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του 
θέµατος, όπως διαβιβάσθηκε µε το µε αριθµ. 198099/13-12-2017 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) 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 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

1. Γοργόλης Βασίλειος 
2.  Βαρέλης Δηµήτριος,  
3. Μπούµπα Βασιλική 
4. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος  
5. Τύρου-Ούζα Αναστασία (Νατάσα) 
6. Λάζος Ιωάννης 
7. Ντέτσικας Κων/νος 
8. Παπαχρήστου Βασίλειος 
9. Πάικας Σπυρίδων 
10. Μπασιούκας Κων/νος 
11. Ταπραντζή – Κοίλια Πολυξένη (Τζένη), 
12. Ζάκας Γεώργιος 
13. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
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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                                                         
E-mail:  epitropi.anaptyxis@php.gov.gr     

 
 
Ηµεροµηνία: 22-02-2018 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόµενου): 21311 / 736 

Ηµεροµηνία:18-01-2018 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόµενου):  
Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 Προς: 

Αποκεντρωµένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής 
Μακεδονίας 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Ηπείρου 
5ο χλµ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Υπόψη: κα Δ. Σπύρου 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 

Π.Η. 
Τµήµα Περιβάλλοντος  
Ενταύθα 
Υπόψη: κ. Τσιάρα Ευάγγελο 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέµα 11ο 
 Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2) 

«Τροποποίηση ΑΕΠΟ πτηνοτροφικής εγκατάστασης, ως προς το εκτρεφόµενο είδος, από 24.750 

(99ΙΖ) σε 9.900 ινδιάνους (99ΙΖ), εγκατεστηµένη στο Τ.Κ. Πρωτόπαππα του Δ. Ζίτσας». Φορέας 

πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Γεώργιος Καρβούνης 

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 Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2) «Τροποποίηση 

ΑΕΠΟ πτηνοτροφικής εγκατάστασης, ως προς το εκτρεφόµενο είδος, από 24.750 (99ΙΖ) σε 9.900 

ινδιάνους (99ΙΖ), εγκατεστηµένη στο Τ.Κ. Πρωτόπαππα του Δ. Ζίτσας». Φορέας πραγµατοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Γεώργιος Καρβούνης. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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

Σύµφωνα µε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: 
Φορέας  λειτουργίας της µονάδας του θέµατος είναι ο Γεώργιος Καρβούνης. 

        Η πτηνοτροφική µονάδα λειτουργεί από το έτος 2007 στη θέση «Κοσµάδες» της κτηµατικής 
περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Πρωτόπαππα της Δ.Ε. Ζϊτσας του Δήµου Ζίτσας Ν. Ιωαννίνων. Το 
αγροτεµάχιο έχει εµβαδό  Ε=16.848,88 m2  και συνορεύει µε την ιδιοκτησία Παπαγεωργίου Χαρίση‚ την 
ιδιοκτησία Μαρία Λιόκα, ιδιοκτησία Νικόλαου Κέντρου, Κοινοτική έκταση και µε αγροτικούς δρόµους. Η 
περιοχή γενικά έχει χρήση χορτολιβαδική. Εντός του γηπέδου υπάρχουν δυο κτήρια  εµβαδού 993,80 m² 
και 977,67 m².  Για την εν λόγω πτηνοτροφική µονάδα έχουν χορηγηθεί: η µε αριθ πρωτ. 4294/2003 
απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και η µε αριθ. πρωτ. 1688/2009 
απόφαση τροποποίηση αυτής, η µε αριθ. πρωτ. 2172/2003 έγκριση µελέτης διάθεσης αποβλήτων καθώς 
και η µε αριθ. πρωτ. 4719/07 άδεια λειτουργίας. 

 Τα παραγόµενα απόβλητα είναι ανάλογα του σωµατικού βάρους κάθε ζώου και αποτελούνται από 
την ουροκόπρο που παράγουν τα εκτρεφόµενα πτηνά, τα στραγγίσµατα και αποπλύσεις της κοπροσωρού 
και στα νερά πλύσης των δαπέδων της εγκατάστασης. Κατά τη διαχείριση των αποβλήτων της µονάδας θα 
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι σχετικές διατάξεις της ΥΑ 1420/82031/17-08-2015 «Κώδικες Ορθής 
Γεωργικής Πρακτικής για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης». Έτσι 
η µονάδα διαθέτει για τη διαχείριση των αποβλήτων της: 
• Κοπροσωρό διαστάσεων 7,50m x 11,00m x 2,5m (µέσο ύψος) δηλαδή συνολικής χωρητικότητας 

206,25m3 
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• Στεγανό βόθρο διαµέτρου 2,50m, βάθους 4,5m, χωρητικότητας 22,07m3 
• Απορροφητικό βόθρο διαµέτρου 2,50m, βάθους 4,5m, χωρητικότητας 22,07m3 και παράπλευρης 

επιφάνειας 31,40m2 
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. Οι τρεις 
πλευρές της κοπροσωρού 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 5-6% περίπου για να στραγγίζουν τα δηµιουργούµενα υγρά από τη 
ζύµωση. Τα υγρά (στραγγίσµατα της κοπροσωρού) συγκεντρώνονται σε περιµετρικό κανάλι και από εκεί 
οδηγούνται στο σύστηµα στεγανού - απορροφητικού βόθρου. Η κοπροσωρός καλύπτεται ολόγυρα µε 
σκληρό νάιλον για να αποφεύγεται η είσοδος βροχής. Yπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος 
µικροβιακή ζύµωση. Με την ολοκλήρωση της ωρίµανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνεψης. 

 Στην περίπτωσή µας, σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος ΙΙ της ΥΑ 1420/82031/17-
08-2015 «Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση 
γεωργικής προέλευσης», ο ηµερήσιος όγκος των παραγοµένων αποβλήτων για την δραστηριότητα 
(γαλοπούλες) είναι 0,045 lt/Kgr. Ζ.Β. και εποµένως ο συνολικός όγκος ανά εκτροφή (µ.ο. διάρκειας 
εκτροφής 120 ηµέρες, µ.ο. Ζ.Β. πτηνού κατά τη διάρκεια εκτροφής του 7Kgr)  είναι: 9.900 πτηνά * 0,045 
lt/Kgr Ζ.Β * 7 Kgr * 120 ηµέρες εκτροφής = 374,22m³. Στον όγκο αυτό προστίθεται και ο όγκος 
στρωµνής. Σύµφωνα µε τους Πίνακες 5 και 6 του Παραρτήµατος ΙΙ της ΥΑ 1420/82031/17-08-2015 
«Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής 
προέλευσης», για τη δραστηριότητα της παρούσας µελέτης απαιτούνται 0,006 Kg/ηµέρα/πτηνό άχυρο µε 
φαινόµενο ειδικό βάρος 113Kg/m3, οπότε στην περίπτωσή µας έχουµε: (9.900 πτηνά x 0,006 x 120 
ηµέρες εκτροφής) / 113kg/m³ = 63,08m³ άχυρο. Σύµφωνα µε το Παράρτήµα ΙV της ΥΑ 
1420/82031/17-08-2015 «Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την προστασία των νερών από τη 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης», η στρωµνή συνεισφέρει στον όγκο του κοπροσωρού περίπου κατά 
το ήµισυ του όγκου της λόγω συµπίεσης κατά τη χρήση της και πλήρωσης των κενών της µε κοπριά. 
Δηλαδή ο όγκος των στερεών αποβλήτων ανά εκτροφή ανέρχεται σε: 374,22 + (0,5 x 63,08) = 
405,76m³. Τέλος ο απαιτούµενος όγκος αποθήκευσης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙV της ΥΑ 
1420/82031/17-08-2015 «Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την προστασία των νερών από τη 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης», υπολογίζεται: Vαπ=Vστ.αποβλ*0.5, λόγω συµπίεσης, χώνεψης και 
αποξήρανσης. Έτσι ο απαιτούµενος όγκος αποθήκευσης είναι Vαπ=405,76*0,5=202,88m³. Στην 
εγκατάσταση υπάρχει κοπροσωρός 202,60 m³. Εποµένως, οι διαστάσεις της κοπροσωρού 
(206,25m3>202,88m3) καλύπτει τον όγκο των στερεών αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία 
της µονάδας. 

 Μετά την αποµάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάµους και εφόσον ζυµωθεί για διαστηµα 
µεγαλύτερο των τριών µηνών, 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). Κατά τη διάθεσή της 
πρέπει να γίνεται άµεσα όργωµα του εδάφους για να αποφεύγεται η απόπλυση και ρύπανση του 
περιβάλλοντος, αλλά και επειδή  µε το όργωµα γίνεται ταφή της κόπρου και άµεση επαφή µε το έδαφος 
για αφοµοίωση,  µειώνονται οι δυσοσµίες αλλά συντελείται και η χουµοποίηση, διεργασία που είναι 
απαραίτητη για την καλύτερη απορρόφηση από το έδαφος των συστατικών που είναι απαραίτητα για τις 
καλλιέργειες Όπως είναι γνωστό τα νιτρικά που προέρχονται από τα αζωτούχα λιπάσµατα αλλά και από 
άλλες πηγές (κοπριά) είναι πολύ ευκίνητα µέσα στο έδαφος, διαλύονται εύκολα στο νερό και δε 
συγκρατούνται απ’το έδαφος όπως συµβαίνει µε τα άλλα θρεπτικά στοιχεία όπως το κάλιο και ο 
φώσφορος. Για να αποφευχθούν έτσι τυχόν προβλήµατα νιτρορυπάνσεως των υπογείων και επιφανειακών 
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υδάτων η εφαρµογή της κοπριάς στους αγρούς θα πρέπει να γίνεται λαµβάνοντας πάντα υπόψη τους 
Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Στην περίπτωσή µας  έχουµε: 202,88m³ κουτσουλιά / εκτροφή 
ή 202,88 x 2 = 405,76m³ ανά έτος, που µετατρέπονται σε 405,76m³ x 700kg/m3 = 284,032 τόνοι 
στερεών αποβλήτων ετησίως (δεδοµένου ότι το ειδικό βάρος των αποβλήτων των πτηνών, κατά το 
στάδιο αυτό, κυµαίνεται στα 700 kg/m3), οι οποίοι περιέχουν άζωτο: 284,032tn κουτσουλιάς x 25 
kgN/tn  = 7.100 kgN/έτος. Η απώλεια του αζώτου γίνεται µε την διαφυγή της πτητικής αµµωνίας και η 
µείωση του αζώτου υπολογίζεται σε 30 % περίπου. Εποµένως το αποµένον κλάσµα θα είναι της τάξης 
των 0,70. Οπότε στην περίπτωσή µας θα πρέπει να γίνει διαχείριση 7.100 x 0,70 = 4.970,56 
kgN/έτος. Σύµφωνα µε την ΚΥΑ έγκρισης Κώδικα Ορθής Γεωργικής Παραγωγής (Πίνακας 7), οι 
ενδεικτικές  ποσότητες για την λίπανση του καλαµποκιού  για το Ν   που αποτελεί και την βασική αιτία 
της νιτρορυπάνσεως κυµαίνονται από 18-24 λιπαντικές µονάδες/στρέµµα. Εποµένως ο υπεύθυνος 
λειτουργίας του πτηνοτροφείου  πρέπει να διαθέτει (4.970,56 kg N/24kg N/στρέµµα)  περίπου 207 
στρέµµατα καλαµποκιού ή άλλων σιτηρών έτσι ώστε να καλύπτεται επαρκώς η αφοµοίωση του Ν χωρίς να 
δηµιουργούνται προβλήµατα νιτρορυπάνσεως. 

 Τα υγρά απόβλητα αποτελούνται από τα νερά του πλυσίµατος και των στραγγισµάτων των 
στερεών αποβλήτων (κοπροσωρός) και οδηγούνται στο σύστηµα στεγανού – απορροφητικού βόθρου. Στην 
εγκατάσταση υπάρχει σήµερα ήδη κατασκευασµένος στεγανός βόθρος διαµέτρου 2,50, βάθους 4,5m, 
χωρητικότητας 22,07m3 και απορροφητικός βόθρος διαµέτρου 2,50, βάθους 4,5m, χωρητικότητας 
22,07m3 και παράπλευρης επιφάνειας 31,40m2. Η αναγκαία ποσότητα νερού πλύσης που απαιτείται είναι 
περίπου 1 m3/ 100 – 120 m2 και για κάθε κτίριο εκτροφής οπότε η µέγιστη αναγκαία ποσότητα για τη 
µονάδα είναι 19,7m3 ανά πλύση.  Η συνολική παροχή υγρών αποβλήτων στην συγκεκριµένη µονάδα 
λαµβάνοντας υπόψη και τα ελάχιστα στραγγίσµατα της κοπροσωρού (1m3 περίπου) δεν αναµένεται να 
ξεπερνά τα Q=20,7m3/ηµέρα πλυσίµατος, ποσότητα η οποία καλύπτεται από τη χωρητικότητα του 
στεγανού βόθρου (V=22,07m3). Ο χρόνος παραµονής  των υγρών αποβλήτων στο στεγανό βόθρο θα 
είναι ανώτερος από το 24ωρο που ορίζεται σαν ελάχιστος χρόνος καθίζησης στο άρθρο 9, παρ. 6, της 
Ε1β / 221 / 65 ΚΥΑ. Μετά και από το στεγανό βόθρο τα λύµατα απαλλαγµένα του βιολογικού φορτίου 
κατά 50% θα οδηγούνται σε απορροφητικό βόθρο µε καθαρό βάθος 4,5m περιβαλλόµενο από κροκάλα σε 
ακτίνα 3 µέτρων. Πάνω από την κροκάλα και σε πάχος 40-50 εκ θα τοποθετεί φυτόχωµα και θα 
φυτευτούν υδροχαρή φυτά. Ο βόθρος θα καλύπτεται µε πλάκα από οπλισµένο σκυρόδεµα, φέρει 
κατάλληλο φρεάτιο επιθεώρησης και διάταξη αερισµού. Επίσης τα όρια της διατοµής της εκσκαφής του 
τηρούν τις ελάχιστες αποστάσεις από θεµέλια κτιρίων, φρέατα, πηγές κ.λ.π. Σύµφωνα µε τον πίνακα VI 
της ΚΥΑΕ1 β/221/65, για το είδος εδάφους της περιοχής για κάθε m3 αποβλήτων απαιτείται 
παράπλευρος επιφάνεια 20m2 . Ο µέσος ηµερήσιος όρος υγρών αποβλήτων προς απορρόφηση θα είναι 
20,7(Q)/150(ηµέρες µέχρι τo επόµενο πλύσιµο) = 0,14m3. Η απαιτούµενη παράπλευρη επιφάνεια του 
απορροφητικού βόθρου είναι: Ε απαιτ. = 0,14 x 20 =2,8m2. Ενώ η υφιστάµενη είναι Ε = 
2πρυ=31,40m2>Ε απαιτ. 

Η πτηνοτροφική µονάδα, στα πλαίσια συµµόρφωσής της µε τα όσα προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) 
αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, θα 
διαθέτει τα νεκρά, καθώς και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιµωδών νόσων) στην 
εγκατάσταση αποτέφρωσης (κλίβανος) της συνεργαζόµενης εταιρείας, σύµφωνα και µε την συνηµµένη 
βεβαίωση. 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. 

Τα υγρά απόβλητα αποτελούνται από τα νερά του πλυσίµατος των πτηνοθαλάµων και θα 
οδηγούνται στα τρία συστήµατα στεγανών – απορροφητικών βόθρων που θα κατασκευαστούν, όπως 
παρουσιάζεται και στο διάγραµµα κάλυψης. Κάθε στεγανός βόθρος θα είναι ακτίνας 1,5m και βάθους 2m, 
δηλαδή όγκου 14,13m3. Κάθε  απορροφητικός βόθρος θα είναι επίσης ακτίνας 1,5m και βάθους 2m και θα 
αποτελείται από διάτρητους τσιµεντοσωλήνες. Η αναγκαία ποσότητα νερού πλύσης που απαιτείται είναι 
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περίπου 1 m3/ 100 – 120m2 για κάθε κτίριο εκτροφής οπότε η µέγιστη αναγκαία ποσότητα για τους πέντε 
πτηνοθαλάµους είναι 40m3 ανά πλύση.  Η συνολική παροχή υγρών αποβλήτων στην συγκεκριµένη µονάδα 
λαµβάνοντας υπόψη και τα ελάχιστα στραγγίσµατα της κοπροσωρού (1m3 περίπου) δεν αναµένεται να 
ξεπερνά τα Q=41m3/ηµέρα πλυσίµατος, ποσότητα η οποία καλύπτεται από τη συνολική χωρητικότητα 
των στεγανών βόθρων (V=42,39m3). Ο χρόνος παραµονής  των υγρών αποβλήτων στους στεγανους 
βόθρους θα είναι ανώτερος από το 24ωρο που ορίζεται σαν ελάχιστος χρόνος καθίζησης στο άρθρο 9, 
παρ. 6, της Ε1β / 221 / 65 ΚΥΑ. Ο κάθε στεγανός βόθρος θα είναι κατασκευασµένος από οπλισµένο 
σκυρόδεµα και θα είναι κυλινδρικός καθώς έτσι αποφεύγεται η δηµιουργία ρωγµών και διαρροών (λόγω 
καλύτερης αντοχής). Μετά και από τους στεγανούς βόθρους τα λύµατα απαλλαγµένα του βιολογικού 
φορτίου κατά 50% θα οδηγούνται σε απορροφητικούς βόθρους µε καθαρό βάθος 2,00m και διάµετρο 
1,5m από διάτρητους τσιµεντοσωλήνες περιβαλλόµενους από κροκάλα. Πάνω από την κροκάλα και σε 
πάχος 40-50 εκ θα τοποθετεί φυτόχωµα και θα φυτευτούν υδροχαρή φυτά. Οι βόθροι θα καλύπτονται µε 
πλάκα από οπλισµένο σκυρόδεµα, θα φέρουν κατάλληλο φρεάτιο επιθεώρησης και διάταξη αερισµού. 
Επίσης τα όρια της διατοµής της εκσκαφής τους θα τηρούν τις ελάχιστες αποστάσεις από θεµέλια 
κτιρίων, φρέατα, πηγές κ.λ.π όπως αναλύεται και παρακάτω. Σύµφωνα µε τον πίνακα VI της ΚΥΑΕ1 
β/221/65, για το είδος εδάφους της περιοχής για κάθε m3 αποβλήτων απαιτείται παράπλευρος 
επιφάνεια 20m2 . Ο µέσος ηµερήσιος όρος υγρών αποβλήτων προς απορρόφηση θα είναι: 
41(Q)/45(ηµέρες µέχρι τη νέα εκτροφή) = 0,91m3. Η απαιτούµενη παράπλευρη επιφάνεια του 
απορροφητικού βόθρου είναι: Ε απαιτ. =  0,91 x 20 = 18,22m2.  Ενώ η υπό κατασκευή για κάθε 
απορροφητικό βόθρο θα είναι: Ε=2π*R*υ = 2*3,14*1,5*2,00 = 18,84m2. Δηλαδή η συνολική παράπλευρη 
επιφάνεια των 3 απορροφητικών βόθρων θα είναι 56,52m2 >Ε απαιτ. 

Σηµειώνεται ότι το γήπεδο της πτηνοτροφικής µονάδας του θέµατος βρίσκεται εκτός περιοχής 
του δικτύου Natura 2000, αλλά εντός της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης της λίµνης 
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 τη συνέχιση της 
λειτουργίας 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. 191846/05-12-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Αποκεντρωµένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. µε το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του 
έργου του θέµατος, β) την από 18-01-2018 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. 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 1/11/31-01-2018) 

Γνωµοδοτεί θετικά για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του 
θέµατος, όπως διαβιβάσθηκε µε τη µε αριθµ. 191846/05-12-2017  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 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

1. Γοργόλης Βασίλειος 
2.  Βαρέλης Δηµήτριος,  
3. Μπούµπα Βασιλική 
4. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος  
5. Τύρου-Ούζα Αναστασία (Νατάσα) 
6. Λάζος Ιωάννης 
7. Ντέτσικας Κων/νος 
8. Παπαχρήστου Βασίλειος 
9. Πάικας Σπυρίδων 
10. Μπασιούκας Κων/νος 
11. Ταπραντζή – Κοίλια Πολυξένη (Τζένη), 
12. Ζάκας Γεώργιος 
13. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 

 
 

√ 
 

 
 

 

 

 

√ 
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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                                                         
E-mail:  epitropi.anaptyxis@php.gov.gr     

 
 
Ηµεροµηνία: 22-02-2018 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόµενου): 21314 / 737 

Ηµεροµηνία:18-01-2018 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόµενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 Προς: 

Αποκεντρωµένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής 
Μακεδονίας 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Ηπείρου 
5ο χλµ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Υπόψη: κα Κλειώ Συρµακέση 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 

Π.Η. 
Τµήµα Περιβάλλοντος  
Ενταύθα 
Υπόψη: κ. Τσιάρα Ευάγγελο 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέµα 12ο 
 Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 6η, 

α/α 24) «Λειτουργία υφιστάµενου πολυόροφου υπόγειου χώρου στάθµευσης, δυναµικότητας 528 

θέσεων, κάτω από την Πλατεία Πύρρου Ιωαννίνων». Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του 

έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «ΣΤΑΘΜΟΣ 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  

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. του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 6η, α/α 24) 

«Λειτουργία υφιστάµενου πολυόροφου υπόγειου χώρου στάθµευσης, δυναµικότητας 528 θέσεων, κάτω 

από την Πλατεία Πύρρου Ιωαννίνων». Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της 

δραστηριότητας είναι η εταιρεία «ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε.». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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

Σύµφωνα µε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: 
Φορέας  λειτουργίας της µονάδας του θέµατος είναι η εταιρεία «ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε.». 
Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στα πλαίσια της ανανέωσης της 

µε Α.Π. 4081/13-09-2004 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία υφιστάµενου 
πολυόροφου χώρου στάθµευσης οχηµάτων κάτω από την πλατεία Πύρρου Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας της 
"ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.". Ο χώρος στάθµευσης είναι εγκατεστηµένος σε 
οικόπεδο επιφάνειας 5.364,00m2, είναι υπόγειος, τριώροφος και βρίσκεται κάτω από την Πλατεία 
Πύρρου Ιωαννίνων. Ο συνολικός αριθµός των θέσεων στάθµευσης ανέρχεται σε 528. Κατασκευάστηκε 
το έτος 2005 υπό την επίβλεψη του Δήµου Ιωαννιτών. 

Το µελετώµενο έργο αφορά στη λειτουργία του υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων που βρίσκεται 
στο Δήµο Ιωαννιτών και πιο συγκεκριµένα κάτω από την πλατεία Πύρρου στο χώρο που περικλείεται 
µεταξύ των οδών Λ. Δωδώνης, Θεοδωρίδη και Αντιεισαγγελέως Σπύρου η οποία διέρχεται µεταξύ 
Δικαστικού Μεγάρου και πλατείας Πύρρου.  

    Η περιοχή λειτουργίας του υπόγειου σταθµού βρίσκεται σε χώρο χαρακτηρισµένο ως 
«κοινόχρηστος χώρος» σύµφωνα µε το εγκεκριµένο σχέδιο πόλης και κατά συνέπεια βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 8 του N.2052/92 (ΦΕΚ 94Α) καθώς και του Π.Δ. 312/94 (ΦΕΚ 165Α) είναι 
συµβατή η λειτουργία υπόγειου χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων.  

    Ο σταθµός αυτοκινήτων, είναι ένας τριώροφος υπόγειος σταθµός δηµόσιας χρήσης κλασικού 
τύπου, που λειτουργεί µε αυτοεξυπηρέτηση. Η διαµόρφωση και λειτουργία του Σταθµού Αυτοκινήτων 
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διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 455/76 όπως αυτό αναθεωρήθηκε µε το Π.Δ. 326/91.  Ο χώρος 
στάθµευσης υδροδοτείται από το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. Οι συνολικές ανάγκες ανέρχονται σε 
900 m3 ετησίως. Η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία του πάρκινγκ παρέχεται από τη 
Δ.Ε.Η.,  της οποίας το δίκτυο µέσης τάσης διέρχεται πλησίον της πλατείας. Η κατανάλωση ηλεκτρικού 
ρεύµατος ανέρχεται περίπου σε 160.509 KW ετησίως. 
Τα λύµατα που προκύπτουν από το προσωπικό και τους επισκέπτες οδηγούνται στο δίκτυο αποχέτευσης 
της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. και από εκεί στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισµού της πόλης των Ιωαννίνων 

Η δραστηριότητα του θέµατος βρίσκεται εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000 (GR - 
2130012). Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του νόµου 4014/2011, οι 
περιοχές εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων κλπ, εξαιρούνται από τις διατάξεις για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων εντός του Οικολογικού ευρωπαϊκού 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 τη συνέχιση της 
λειτουργίας 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. 205382/27-12-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Αποκεντρωµένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας µε το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του 
έργου του θέµατος, β) την από 18-01-2018 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. 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 1/12/31-01-2018) 

Γνωµοδοτεί θετικά για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του 
θέµατος, όπως διαβιβάσθηκε µε τη µε αριθµ. 205382/27-12-2017 έγγραφο της  Αποκεντρωµένης 
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Ηπείρου/Τµήµα Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού. 

� ΛΕΥΚΟ ψήφισε η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ». 

 

 

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 

 

√ 
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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 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

1. Γοργόλης Βασίλειος 
2.  Βαρέλης Δηµήτριος,  
3. Μπούµπα Βασιλική 
4. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος  
5. Τύρου-Ούζα Αναστασία (Νατάσα) 
6. Λάζος Ιωάννης 
7. Ντέτσικας Κων/νος 
8. Παπαχρήστου Βασίλειος 
9. Πάικας Σπυρίδων 
10. Μπασιούκας Κων/νος 
11. Ταπραντζή – Κοίλια Πολυξένη (Τζένη), 
12. Ζάκας Γεώργιος 
13. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

√ 
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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                                                         
E-mail:  epitropi.anaptyxis@php.gov.gr     

 
 
Ηµεροµηνία: 22-02-2018 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόµενου): 21317 / 738 

Ηµεροµηνία:23-01-2018 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόµενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 Προς: 

Αποκεντρωµένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής 
Μακεδονίας 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Ηπείρου 
5ο χλµ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Υπόψη: κα Δ. Σπύρου 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 

Π.Η. 
Τµήµα Περιβάλλοντος  
Ενταύθα 
Υπόψη: κ. Τσιάρα Ευάγγελο 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέµα 13ο 
 Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου τροποποίησης Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία 

Α2, οµάδα 7η) « Λειτουργία πτηνοτροφικής µονάδας, δυναµικότητας 57.000 πτηνών πάχυνσης 

(αλλαγή του εκτρεφόµενου είδους από 25.000 πατρογονικά σε 57.000 πτηνά πάχυνσης), 

εγκατεστηµένη στην Τ.Κ. Πρωτόπαππα του Δήµου Ζίτσας». Φορέας πραγµατοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Δήµητρα Αργύρη. 

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 τροποποίησης Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, 

οµάδα 7η) « Λειτουργία πτηνοτροφικής µονάδας, δυναµικότητας 57.000 πτηνών πάχυνσης (αλλαγή του 

εκτρεφόµενου είδους από 25.000 πατρογονικά σε 57.000 πτηνά πάχυνσης), εγκατεστηµένη στην Τ.Κ. 

Πρωτόπαππα του Δήµου Ζίτσας». Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της 

δραστηριότητας είναι η Δήµητρα Αργύρη. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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

Σύµφωνα µε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: 
Φορέας  λειτουργίας της µονάδας του θέµατος είναι η Δήµητρα Αργύρη. 
 Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στα πλαίσια της της 

τροποποίησης της µε Α.Π. 572935/3744/01-08-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του 
Γ.Γ.Π.Η. για τη λειτουργία υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας, σε θέση της Τ.Κ. Πρωτόπαππας του 
Δήµου Ζίτσας, Νοµού Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας κ. Αργύρη Δήµητρας. Πιο συγκεκριµένα, ζητείται η  
τροποποίηση της ως άνω απόφασης ως προς την µεταβολή από 25.000 πατρογονικά πτηνά σε 57.000 
πτηνά πάχυνσης. Επίσης ζητείται η  τροποποίηση της ως άνω απόφασης και ως προς την επωνυµία από 
«Αργύρης Ευάγγελος» σε «Αργύρη Δήµητρα». 

  Η µονάδα είναι εγκατεστηµένη σε γήπεδο έκτασης Ε=17.342,98m2, στη θέση «Τριχιές ή Άµµος» 
της Τ.Κ. Πρωτόπαππας του Δήµου Ζίτσας. Είναι δυναµικότητας 57.000 πτηνών πάχυνσης, ήτοι 228 Ι.Ζ. 
και είναι εγκατεστηµένη σε τρία κτίρια κάλυψης 1.441,56m2, 1.640,8m2 και 1.346,8m2, µε συνολική 
κάλυψη 4.429,16m2. Δηλαδή η αναλογία είναι 13 πτηνά/τετραγωνικό. 
 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εκτροφής είναι ο χρόνος εκτροφής των πουλερικών (περίπου 
45 ηµέρες) και οι σειρές εκτροφής (4 ανά έτος). Οι κυριότερες ανάγκες στις παραµέτρους της εκτροφής 
είναι δύο (2): 
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• Ανάγκες χώρου: Η µέγιστη προτεινόµενη αναλογία ανέρχεται σε 33Kg Ζ.Β./m2 ή  17 πουλερικά/m2 
περίπου (2 Κg/πουλερικό περίπου). Στη µονάδα της παρούσας µελέτης η αναλογία θα είναι 13 
πουλερικά/m2  ή 26Kg Ζ.Β./m2. 

• Ανάγκες σε νερό: κυµαίνεται 18-20lίt/ηµέρα/πτηνό σε κανονική θερµοκρασία περιβάλλοντος, 
ανάλογα µε την ηλικία του πτηνού. Για κάθε εκτροφή οι ανάγκες σε νερό είναι : 

0,2lit/ηµ.πτηνόΧ57.000πτηνά/εκτρ. = 11,4m3/ηµ Χ 45ηµ. = 513m3/εκτρ. 
Οι ετήσιες ανάγκες είναι: 

4εκτρ./έτοςΧ513m3/εκτρ. = 2.052m3/ετος. 
Εάν σε αυτές προστεθούν και οι ποσότητες των νερών πλύσης που χρειάζονται για την 

καθαριότητα και της υδρόψυξης τότε οι ετήσιες συνολικές ανάγκες σε νερό ανέρχονται στα 3.729,2m3,  
όπως αναλυτικά θα αναφερθεί παρακάτω. 

• Ανάγκες σε τροφή: κυµαίνεται από 131-135 gr/πτηνό/εβδοµάδα, ανάλογα µε την ηλικία του 
πτηνού. Οι ζωοτροφές προµηθεύονται από τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισµό και θα µεταφέρονται 
µε σιλοφόρο αυτοκίνητο. Οι τροφές αυτές αποθηκεύονται σε σιλό αυτόµατης τροφοδοσίας της 
µονάδας. 

• Ανάγκες σε στρωµνή: η προστασία του δαπέδου του πτηνοτροφείου από την υπόγεια και την 
επιφανειακή υγρασία γίνεται µε επίστρωση της επιφάνειας του µε στρώση "θερµής" ή "διαρκούς" 
στρωµνής (άχυρο σιτηρών) πάχους 5 cm, η οποία ανανεώνεται µετά το πέρας κάθε εκτροφής. 

 
              Οι νεοσσοί ηλικίας δύο ηµερών θα προµηθεύονται από τα εκκολαπτήρια της περιοχής  και θα 
µεταφέρονται στους πτηνοθαλάµους όπου και θα  παραµείνουν για εκτροφή για 2 µήνες, φθάνοντας σε 
βάρος τα 2000 γρ. περίπου και στη συνέχεια θα µεταφέρονται προς πώληση στα πτηνοσφαγεία του 
Πτηνοτροφικού Συνεταιρισµού. 
                Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής µονάδας αποτελούνται από τα περιττώµατα των πτηνών και 
την στρωµνή (άχυρο σιτηρών). Το σύνολο της καταναλισκόµενης ποσότητας νερού, αποβάλλεται στα 
πυκνόρευστα περιττώµατά τους. Αυτά µετά το τέλος κάθε εκτροφής µαζεύονται και οδηγούνται  µε 
κατάλληλο όχηµα και σύµφωνα µε τον Καν. 1774/2002 της Ε.Ε. στο εργοστάσιο λιπάσµατος του 
Συνεταιρισµού όπου µετατρέπονται σε οργανούχο λίπασµα. Σε περίπτωση µη αποδοχής των υλικών από 
τον φορέα διαχείρισης των αποβλήτων (Πίνδος), η κοπριά θα µεταφέρεται σε ειδικά διαµορφωµένο 
στεγανό χώρο (κοπροσωρός) 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 θα έχει στεγανό δάπεδο από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε 
κλίσεις 5-6% περίπου για να στραγγίζουν τα δηµιουργούµενα υγρά από τη ζύµωση. Τα υγρά (στραγγίσµατα 
της κοπροσωρού) θα συγκεντρώνονται σε περιµετρικό κανάλι και από εκεί θα οδηγούνται στο σύστηµα 
στεγανού - απορροφητικού βόθρου. Η κοπροσωρός θα καλύπτεται ολόγυρα µε σκληρό νάιλον για να 
αποφεύγεται η είσοδος βροχής. Yπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος µικροβιακή ζύµωση . Με 
την ολοκλήρωση της ωρίµανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνεψης. 

 Στην περίπτωσή µας, σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος ΙΙ της ΥΑ 
1420/82031/17-08-2015 «Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την προστασία των νερών από τη 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης», ο ηµερήσιος όγκος των παραγοµένων αποβλήτων για την 
δραστηριότητα (πτηνά), είναι 0,074 lt/Kgr. Ζ.Β. και εποµένως ο συνολικός όγκος ανά εκτροφή (µ.ο. 
διάρκειας εκτροφής 45 ηµέρες, µ.ο. Ζ.Β. πτηνού κατά τη διάρκεια εκτροφής του 1,2Kgr)  είναι: 57.000 
πτηνά * 0,074 lt/Kgr Ζ.Β* 1,2 Kgr * 45 ηµέρες εκτροφής = 227,77m³. Στον όγκο αυτό προστίθεται και 
ο όγκος στρωµνής. Σύµφωνα µε τους Πίνακες 5 και 6 του Παραρτήµατος ΙΙ της ΥΑ 1420/82031/17-
08-2015 «Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση 
γεωργικής προέλευσης», για τη δραστηριότητα της παρούσας µελέτης απαιτούνται 0,006 Kg/ηµέρα/ζώο 
άχυρο µε φαινόµενο ειδικό βάρος 113Kg/m3, οπότε στην περίπτωσή µας έχουµε: (57.000 πτηνά x 0,006 
x 45 ηµέρες εκτροφής) / 113kg/m³ = 136,2m³ άχυρο. 
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  Σύµφωνα µε το Παράρτήµα ΙV της ΥΑ 1420/82031/17-08-2015 «Κώδικες Ορθής Γεωργικής 
Πρακτικής για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης», η στρωµνή 
συνεισφέρει στον όγκο του κοπροσωρού περίπου κατά το ήµισυ του όγκου της λόγω συµπίεσης κατά τη 
χρήση της και πλήρωσης των κενών της µε κοπριά. Δηλαδή ο όγκος των στερεών αποβλήτων ανά 
εκτροφή ανέρχεται σε 
227,77 + (0,5 x 136,2) = 295,87m³.  Στη µονάδα υφίστανται 2 κοπροσωροί 72m2 και 60m2 αντίστοιχα. 
Η συνολική χωρητικότητα τους µε µέσο ύψος 2,30m είναι 303,6m3. Εποµένως οι διαστάσεις των 
κοπροσωρών (303,6m3>295,87m3) καλύπτουν τον όγκο των στερεών αποβλήτων της µονάδας. Μετά την 
αποµάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάµους και εφόσον ζυµωθεί για διαστηµα µεγαλύτερο των τριών 
µηνών, 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). Κατά τη διάθεσή της πρέπει να γίνεται άµεσα όργωµα 
του εδάφους για να αποφεύγεται η απόπλυση και ρύπανση του περιβάλλοντος, αλλά και επειδή  µε το 
όργωµα γίνεται ταφή της κόπρου και άµεση επαφή µε το έδαφος για αφοµοίωση,  µειώνονται οι δυσοσµίες 
αλλά συντελείται και η χουµοποίηση, διεργασία που είναι απαραίτητη για την καλύτερη απορρόφηση από 
το έδαφος των συστατικών που είναι απαραίτητα για τις καλλιέργειες Όπως είναι γνωστό τα νιτρικά που 
προέρχονται από τα αζωτούχα λιπάσµατα αλλά και από άλλες πηγές (κοπριά) είναι πολύ ευκίνητα µέσα 
στο έδαφος, διαλύονται εύκολα στο νερό και δε συγκρατούνται απ’το έδαφος όπως συµβαίνει µε τα άλλα 
θρεπτικά στοιχεία όπως το κάλιο και ο φώσφορος. Για να αποφευχθούν έτσι τυχόν προβλήµατα 
νιτροριπάνσεως των υπογείων και επιφανειακών υδάτων εφαρµογή της κοπριάς στους αγρούς θα πρέπει 
να γίνεται λαµβάνοντας πάντα υπόψη τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (YA 
1420/82031/2015, ΦΕΚΒ 1709/17-08-2015). Στην περίπτωσή µας  έχουµε 295,87m³ κουτσουλιά / 
εκτροφή ή 295,87 x 4 = 1.183,48m³  ανά έτος, οι οποίοι µειώνονται λόγω χώνεψης κατά 50% δηλαδή  
591,74m³, που µετατρέπονται σε 591,74m³ x 450kg/m3 = 266,28 τόνοι στερεών αποβλήτων ετησίως 
(δεδοµένου ότι το ειδικό βάρος των αποβλήτων των πτηνών, κατά το πρώιµο στάδιο, κυµαίνεται στα 450 
kg/m3), οι οποίοι περιέχουν άζωτο  
266,28tn κουτσουλιάς x 31,3 kgN/tn  = 8.334,66 kgN/έτος. 

Η απώλεια του αζώτου γίνεται µε την διαφυγή της πτητικής αµµωνίας και η µείωση του 
αζώτου υπολογίζεται σε 30 % περίπου. Εποµένως το αποµένον κλάσµα θα είναι της τάξης των 0,70. 
Οπότε στην περίπτωσή µας θα πρέπει να γίνει διαχείριση 8.334,66 x 0,70 = 5.834,26kg N/έτος. 
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ έγκρισης Κώδικα Ορθής Γεωργικής Παραγωγής Πίνακας 7  οι ενδεικτικές  
ποσότητες για την λίπανση του καλαµποκιού  για το Ν   που αποτελεί και την βασική αιτία της 
νιτρορυπάνσεως   κυµαίνονται από 18-24 λιπαντικές µονάδες/στρέµµα. Εποµένως ο υπεύθυνος 
λειτουργίας του πτηνοτροφείου  πρέπει να διαθέτει (5.834,26kg N/24kg N/στρέµµα),  περίπου 243 
στρέµµατα καλαµποκιού ή άλλων σιτηρών έτσι ώστε να καλύπτεται επαρκώς η αφοµοίωση του Ν χωρίς να 
δηµιουργούνται προβλήµατα νιτρορυπάνσεως, πάντα στην περίπτωση που η κουτσουλιά δεν θα γίνει 
αποδεκτή από εργοστάσιο λιπάσµατος του Συνεταιρισµού.  

Η πτηνοτροφική µονάδα, στα πλαίσια συµµόρφωσής της µε τα όσα προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) 
αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, θα 
διαθέτει τα νεκρά, καθώς και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιµωδών νόσων) στην 
εγκατάσταση αποτέφρωσης (κλίβανος) της εταιρείας "ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ".  

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 µονάδας. Ο χειρισµός και το σύνολο των διαδικασιών 
θα πρέπει να γίνονται βάση όσων προβλέπονται από τις υποδείξεις της Δ/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Τα υγρά απόβλητα αποτελούνται από τα νερά του πλυσίµατος και των στραγγισµάτων των 
στερεών αποβλήτων (κοπροσωρός) και θα οδηγούνται στο σύστηµα στεγανών – απορροφητικών βόθρων, 
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όπως παρουσιάζεται στο διάγραµµα κάλυψης. Στη µονάδα υφίστανται δύο (2) στεγανοί και δύο (2) 
απορροφητικοί βόθροι. Οι στεγανοί βόθροι είναι διθάλαµοι διαστάσεων 4m x 2,4m = 9,6m2 και 4,72m x 
2,4m = 11,33m2 αντίστοιχα. Οι στεγανοί βόθροι έχουν βάθος 3m ο καθένας, οπότε η συνολική τους 
χωρητικότητα ανέρχεται σε 62,8m3. Οι απορροφητικοί βόθροι έχουν ακτίνα 0,5m και βάθος 3m, µε 
χωρητικότητα 2,35m3 και παράπλευρη επιφάνεια 9,42m2 ο καθένας. Η αναγκαία ποσότητα νερού πλύσης 
που απαιτείται είναι περίπου 1 m3/ 100 – 120 m2 και για κάθε κτίριο οπότε η µέγιστη αναγκαία ποσότητα 
είναι 44,3m3 ανά πλύση. Η συνολική παροχή υγρών αποβλήτων στην συγκεκριµένη µονάδα λαµβάνοντας 
υπόψη και τα ελάχιστα στραγγίσµατα της κοπροσωρού (1m3 περίπου) δεν αναµένεται να ξεπερνά τα 
Q=45,3m3/ηµέρα πλυσίµατος, ποσότητα η οποία καλύπτεται από τη συνολική χωρητικότητα των δύο 
στεγανών βόθρων (V=62,8m3). Ο χρόνος παραµονής  των υγρών αποβλήτων στους στεγανούς βόθρους 
θα είναι ανώτερος από το 24ωρο που ορίζεται σαν ελάχιστος χρόνος καθίζησης στο άρθρο 9, παρ. 6, της 
Ε1β / 221 / 65 ΚΥΑ. Μετά και από τους στεγανούς βόθρους τα λύµατα απαλλαγµένα του βιολογικού 
φορτίου κατά 50% οδηγούνται σε απορροφητικούς βόθρους µε καθαρό βάθος 3,00m και διάµετρο 1m από 
διάτρητους τσιµεντοσωλήνες περιβαλλόµενους  από κροκάλα. Πάνω από την κροκάλα και σε πάχος 40-
50εκ θα τοποθετεί φυτόχωµα και θα φυτευτούν υδροχαρή φυτά. Οι βόθροι καλύπτονται µε πλάκα από 
οπλισµένο σκυρόδεµα, φέρουν κατάλληλο φρεάτιο επιθεώρησης και διάταξη αερισµού. Επίσης τα όρια της 
διατοµής της εκσκαφής τους τηρούν τις ελάχιστες αποστάσεις από θεµέλια κτιρίων, φρέατα, πηγές κ.λ.π. 

Σηµειώνεται ότι το γήπεδο της πτηνοτροφικής µονάδας του θέµατος βρίσκεται εκτός περιοχής 
του δικτύου Natura 2000 αλλά εντός της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης της λίµνης 
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 τη συνέχιση της 
λειτουργίας 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. 202995/20-12-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Αποκεντρωµένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας µε το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του 
έργου του θέµατος, β) την από 23-01-2018 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. 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 1/13/31-01-2018) 

Γνωµοδοτεί θετικά για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του 
θέµατος, όπως διαβιβάσθηκε µε τη µε αριθµ. 202995/20-12-2017  έγγραφο της  Αποκεντρωµένης 
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Ηπείρου/Τµήµα Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού. 

� ΛΕΥΚΟ ψήφισε η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
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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 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

1. Γοργόλης Βασίλειος 
2.  Βαρέλης Δηµήτριος,  
3. Μπούµπα Βασιλική 
4. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος  
5. Τύρου-Ούζα Αναστασία (Νατάσα) 
6. Λάζος Ιωάννης 
7. Ντέτσικας Κων/νος 
8. Παπαχρήστου Βασίλειος 
9. Πάικας Σπυρίδων 
10. Μπασιούκας Κων/νος 
11. Ταπραντζή – Κοίλια Πολυξένη (Τζένη), 
12. Ζάκας Γεώργιος 
13. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 

 
 

√ 
 

 
 

 

 

 

√ 
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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                                                         
E-mail:  epitropi.anaptyxis@php.gov.gr     

 
 
Ηµεροµηνία: 22-02-2018 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόµενου): 21319 / 739 

Ηµεροµηνία:22-01-2018 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόµενου): 152751/3752 

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 Προς: 

Αποκεντρωµένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής 
Μακεδονίας 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Ηπείρου 
5ο χλµ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Υπόψη: κα Δ. Σπύρου 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 

Π.Η. 
Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας ΠΕ 
Θεσπρωτίας 
Παναγή Τσαλδάρη 18, 46100 Ηγουµενίτσα 
Υπόψη: κ. Οικονοµίδη Σπ. 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέµα 14ο 
 Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α9, οµάδα 9η, 

α/α 159) «Λειτουργία υφιστάµενης µονάδας χυτηρίου (τήξη- χύτευση µη σιδηρούχων µετάλλων) & 

εµπορία παλαιών µεταλλικών αντικειµένων, εγκατεστηµένη και λειτουργούσα στο αρ. 558 αγρόκτηµα 

Παραµυθιάς- Καρυωτίου, στην Τ.Κ. Καρυωτίου του Δήµου Σουλίου/ Π. Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας 

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

Γαλανόπουλου & Υιοί 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 
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. του έργου (Υποκατηγορία Α9, οµάδα 9η, α/α 

159) «Λειτουργία υφιστάµενης µονάδας χυτηρίου (τήξη- χύτευση µη σιδηρούχων µετάλλων) & εµπορία 

παλαιών µεταλλικών αντικειµένων , εγκατεστηµένη και λειτουργούσα στο αρ. 558 αγρόκτηµα 

Παραµυθιάς- Καρυωτίου, στην Τ.Κ. Καρυωτίου του Δήµου Σουλίου/Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας 

πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «Αφοί Γαλανόπουλου 

& Υιοί Ο.Ε.». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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

Σύµφωνα µε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: 
Η µελέτη αναφέρεται σε λειτουργούσα υφιστάµενη µονάδα "Χυτήριο κραµάτων µετάλλων και εµπορία 
παλαιών µεταλλικών αντικειµένων», που κατασκευάζει, µε παραδοσιακό τρόπο, καµπάνες – κυπριά – 
κουδούνια.  
Εδράζεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, στο αρ. τεµαχίου 558, αγρόκτηµα Παραµυθιάς –Καρυωτίου, 
Αναδασµός 2013, Τ.Κ. Καρυωτίου, Δ. Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε µισθωµένο οικόπεδο, µε εµβαδό 
γηπέδου 4.900 τετραγωνικά µέτρα, µε τις εξής κτηριακές εγκαταστάσεις:  

- Ποιµνιοστάσιο (ανενεργό), εµβαδού 255,40τ.µ., µε Αριθµό Οικοδοµικής Αδείας 36/1979, 
κατασκευασµένο από τοιχοποιία µε τσιµεντόλιθους και στέγη από µεταλλική κατασκευή.  
- Βιοτεχνικό κτήριο, εµβαδού 339,30τ.µ., µε Αριθµό Οικοδοµικής Αδείας 17/1997, κατασκευασµένο 
από τοιχοποιία µε τσιµεντόλιθους και στέγη από µεταλλική κατασκευή,  

- Διώροφη λυόµενη κατασκευή µε:  
1. Ισόγειο – αποθηκευτικό χώρος, 16,29τ.µ..  
2. Γραφείο στον Α΄ όροφο, 16,29τ.µ..  
3. Αποθήκη, 52,53τ.µ., πρόχειρη κατασκευή, µε ξύλα και φύλλα αλουµινίου. 
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Η πρόσβαση στην µονάδα γίνεται από την δηµοτική οδό Παραµυθιάς – Γλυκής, µέσω αγροτικού 

δρόµου. 
Οι προηγούµενες Αποφάσεις που συνοδεύουν το έργο είναι:  

Η Αρ. Πρωτ. 227/106/16.01.1997, έγκριση Περιβαλλοντικών όρων, Απόφαση Νοµάρχη Θεσπρωτίας.  
Η Αρ. Πρωτ. 4791/12.11.2004, ανανέωση Περιβαλλοντικών όρων, Απόφαση Νοµάρχη Θεσπρωτίας.  
Η Αρ. Πρωτ. 752/12.11.2004, Απόφαση Νοµάρχη Θεσπρωτίας, άδεια εγκατάστασης.  
Η Αρ. Πρωτ. 1022/14.12.2004, Απόφαση Νοµάρχη Θεσπρωτίας, άδεια λειτουργίας εγκατάστασης.  
Η Αρ. Πρωτ. 2269/03.11.2017 Βεβαίωση Χρήσης γης, από τη Δ/νση Πολεοδοµίας, Δ. Ηγουµενίτσας.  

Η συνολική ετήσια παραγωγή ανέρχεται περί τους 65 τόνους: 55 σε καµπάνες και 10 σε κυπρία και 
κουδούνια.  

Πρώτη ύλη: χαλκός/ 52 τόνοι, κασσίτερος/ 8τόνοι, µπρούντζος/ 5τόνοι και ρητινούχες ουσίες.  
Γίνεται η χρήση χαλαζιακής άµµου στα καλούπια καθώς και της µεταλλικής άµµου στην κλειστή 

αµµοβολή για τον καθαρισµό των χυτών.  
Για την τήξη των µετάλλων, ως ενέργεια, χρησιµοποιείται υγραέριο (δεξαµενή 7.300 λίτρων), το 

οποίο τροφοδοτεί τους 4 πυρίµαχους φούρνους, δυναµικότητας τήξης 250, 900, 1.200 και 2.000 
κιλών.  

H επιλογή/ χρήση φούρνου πραγµατοποιείται βάση της αναγκαίας ποσότητας τήξης.  
Ως εναλλακτικό καύσιµο χρησιµοποιείται το πετρέλαιο (δεξαµενή 2.000 λίτρων). 
Όλα τα µηχανήµατα, συνολικής ισχύς 148HP, λειτουργούν µε ηλεκτρικό ρεύµα.  
Επίσης, στην επιχείρηση πραγµατοποιείται η συλλογή – αποθήκευση και εµπορεία, για 

ανακύκλωση, παλαιών µεταλλικών αντικειµένων (χαλκός, ανοξείδωτα αντικείµενα, αλουµίνιο – φύλλα 
αλουµινίου, µόλυβδος) µε αδειοδοτηµένες εταιρείες,  χωρίς καµία επεξεργασία στον χώρο λειτουργίας 
της µονάδας.  

Εκτιµώµενες ποσότητες αποβλήτων.  
• Κατά την παραγωγική διαδικασία δεν προκύπτουν αέρια απόβλητα.  
• Ό,τι τεµάχιο – ρίνισµα µετάλλου παραµένει κατά την παραγωγική διαδικασία, τήκεται στην επόµενη 
χύτευση.  
• Οι χαλαζιακή και µεταλλική άµµος συλλέγονται, εµπλουτίζονται και επαναχρησιµοποιούνται.  
• Τα αστικά απορρίµµατα συλλέγονται µε απορριµµατοφόρο του Δ. Σουλίου και καταλήγουν στο 
Χ.Υ.Τ.Α. Καρβουναρίου.  

Τα υγρά απόβλητα του προσωπικού (τριών ατόµων) καταλήγουν σε στεγανό βόθρο. Από το στεγανό 
βόθρο, µε βυτιοφόρο, µεταφέρονται στον Βιολογικό Καθαρισµό του Δ. Ηγουµενίτσας.– 

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

α) το µε αριθ. πρωτ. 198103/13-12-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Αποκεντρωµένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας µε το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του 
έργου του θέµατος, β) την από 22-01-2018 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας 
ΠΕ Θεσπρωτίας 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 1/14/31-01-2018) 

Γνωµοδοτεί θετικά για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του 
θέµατος, όπως διαβιβάσθηκε µε τη µε αριθµ. 198103/13-12-2017 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 & Υδροοικονοµίας ΠΕ Θεσπρωτίας 
3) Αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   

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

 

  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

1. Γοργόλης Βασίλειος 
2.  Βαρέλης Δηµήτριος,  
3. Μπούµπα Βασιλική 
4. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος  
5. Τύρου-Ούζα Αναστασία (Νατάσα) 
6. Λάζος Ιωάννης 
7. Ντέτσικας Κων/νος 
8. Παπαχρήστου Βασίλειος 
9. Πάικας Σπυρίδων 
10. Μπασιούκας Κων/νος 
11. Ταπραντζή – Κοίλια Πολυξένη (Τζένη), 
12. Ζάκας Γεώργιος 
13. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 

 
 

√ 
 

 
 

 

 

 

√ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 1/31-01-2018 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) 
απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 
3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και την µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 
(ΑΔΑ:ΨΗΡΣ7Λ9-ΒΚΠ) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου περί εκλογής µελών για το δεύτερο ήµισυ της 
θητείας της Επιτροπής, ήτοι από 06/03/2017 έως 31/08/2019, η οποία συνήλθε σε δηµόσια 
συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις τριανταµία (31) 
Ιανουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.30, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. 
10236/464/26-01-2018 Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

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

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

Α. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνη Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Τα µέλη: Γοργόλης Βασίλειος, Βαρέλης Δηµήτριος, Μπούµπα Βασιλική, Παπαδηµητρίου 
Κωνσταντίνος (Ντίνος), Τύρου-Ούζα Αναστασία (Νατάσα), Λάζος Ιωάννης, Ντέτσικας Κων/νος,  
Παπαχρήστου Βασίλειος, Πάικας Σπυρίδων, Μπασιούκας Κωνστ/νος, Ταπραντζή–Κοίλια 
Πολυξένη (Τζένη), Ζάκας Γεώργιος και Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης) Περιφερειακοί 
Σύµβουλοι 

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

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

 
ΘΕΜΑ 1Ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και του  Δήµου Ιωαννιτών για την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία των Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων του Κλειστού Γυµναστηρίου Δ.Κ. Ανατολής (πρώην αίθουσα Βαρέων 
Αθληµάτων)»  προϋπολογισµού 100.000,00 € (µε ΦΠΑ). 
 

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

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

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) όπως 
τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) και 
ισχύει. 

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

4. Τη µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε µε την απ’ αριθµ. 11/47/29-10-
2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, ως 
προς την εκχώρηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης 
επιπλέον αρµοδιοτήτων. 

5. Τη µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί εκλογής 
µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το δεύτερο ήµισυ της θητείας της, ήτοι από 06/03/2017 έως 31/08/2019. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 1/15/31-01-2018) 

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

Ηπείρου και του  Δήµου Ιωαννιτών για την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία των Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων του Κλειστού Γυµναστηρίου Δ.Κ. Ανατολής (πρώην αίθουσα Βαρέων 

Αθληµάτων)»,  προϋπολογισµού 100.000,00 € (µε ΦΠΑ). 

Την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσης Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελούν κάθε 
φορά τα άτοµα που ορίζονται και αποτελούν και την Επιτροπή Διοίκησης των Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων: Ο Περιφερειάρχης ή εκπρόσωπός του ως Πρόεδρος, Ο Δήµαρχος του Δήµου 
Ιωαννιτών ή εκπρόσωπός του και µέλος του Περιφερειακού Συµβουλίου ή εκπρόσωπος της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

1. Γοργόλης Βασίλειος 
2.  Βαρέλης Δηµήτριος,  
3. Μπούµπα Βασιλική 
4. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος  
5. Τύρου-Ούζα Αναστασία (Νατάσα) 
6. Λάζος Ιωάννης 
7. Ντέτσικας Κων/νος 
8. Παπαχρήστου Βασίλειος 
9. Πάικας Σπυρίδων 
10. Μπασιούκας Κων/νος 
11. Ταπραντζή – Κοίλια Πολυξένη (Τζένη), 
12. Ζάκας Γεώργιος 
13. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 1/31-01-2018 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) 
απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 
3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου και την µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 
(ΑΔΑ:ΨΗΡΣ7Λ9-ΒΚΠ) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου περί εκλογής µελών για το δεύτερο ήµισυ της 
θητείας της Επιτροπής, ήτοι από 06/03/2017 έως 31/08/2019, η οποία συνήλθε σε δηµόσια 
συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις τριανταµία (31) 
Ιανουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.30, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. 
10236/464/26-01-2018 Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

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

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

Α. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνη Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Τα µέλη: Γοργόλης Βασίλειος, Βαρέλης Δηµήτριος, Μπούµπα Βασιλική, Παπαδηµητρίου 
Κωνσταντίνος (Ντίνος), Τύρου-Ούζα Αναστασία ( Νατάσα), Λάζος Ιωάννης, Ντέτσικας Κων/νος,  
Παπαχρήστου Βασίλειος, Πάικας Σπυρίδων, Μπασιούκας Κωνστ/νος, Ταπραντζή – Κοίλια 
Πολυξένη (Τζένη), Ζάκας Γεώργιος και Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης) Περιφερειακοί 
Σύµβουλοι 

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

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

 
ΘΕΜΑ 2Ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήµου 
Πωγωνίου  για το έργο «Προµήθεια σωλήνων ύδρευσης Φ32/PN25 και υδραυλικών υλικών 
για την ύδρευση των κτηνοτροφικών µονάδων Τ.Κ Κακολλάκου  του Δήµου Πωγωνίου», 
προϋπολογισµού 24.800,00 ευρώ και ορισµό δύο (2) µελών 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» 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) όπως 
τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) και 
ισχύει. 

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

4. Τη µε αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε µε την απ’ αριθµ. 11/47/29-10-
2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, ως 
προς την εκχώρηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης 
επιπλέον αρµοδιοτήτων. 

5. Τη µε αριθµ. 2/12/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί εκλογής 
µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το δεύτερο ήµισυ της θητείας της, ήτοι από 06/03/2017 έως 31/08/2019. 

6. Την από 31-01-2018 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Η. 
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

 
Αποφασίζει οµόφωνα 

(απόφαση 1/16/31-01-2018) 

Εγκρίνει τη σύναψη Έγκριση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Δήµου Πωγωνίου  για το έργο «Προµήθεια σωλήνων ύδρευσης Φ32/PN25 και υδραυλικών υλικών 
για την ύδρευση των κτηνοτροφικών µονάδων Τ.Κ Κακολλάκου του Δήµου Πωγωνίου», 
προϋπολογισµού 24.800,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 

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

Ηπείρου: 

α) 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.   
β) τον κ. Αντωνίου Ιωάννη, ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, µε αναπληρωτή του τον κ. Στάµο Γεώργιο, 

ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.  

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

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

1. Γοργόλης Βασίλειος 
2.  Βαρέλης Δηµήτριος,  
3. Μπούµπα Βασιλική 
4. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος  
5. Τύρου-Ούζα Αναστασία (Νατάσα) 
6. Λάζος Ιωάννης 
7. Ντέτσικας Κων/νος 
8. Παπαχρήστου Βασίλειος 
9. Πάικας Σπυρίδων 
10. Μπασιούκας Κων/νος 
11. Ταπραντζή – Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) 
12. Ζάκας Γεώργιος 
13. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος ( Μάκης) 
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