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του Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Ιωαννίνων
και τα από 30/8/2014, 15-12-2016, 27-2-2018 , 22-3-2018 και 14-3-2019 Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ), το οποίο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ, ςυνιλκε ςε δθμόςια τακτικι ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων
Π.Σ. (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ), ςτισ δεκαεπτά (17) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2019, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 15.30, κατόπιν τθσ με αρικμ.
πρωτ. οικ. 106170/2345/11-7-2019 Πρόςκλθςθσ του Προζδρου του
τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν οι :
Α. Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ, Περιφερειάρχθσ Ηπείρου.
Β. 1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου
2. Πάικασ Σπυρίδων, Αντιπρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου
3. Ντάλλασ Ιωάννθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου
Γ. 1. Βαςίλειοσ Ψακάσ , Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ
2. Θωμάσ Πιτοφλθσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ
3. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ
Δ. 1. Σίμου – Τάςιου Αναςταςία, Θεματικι Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου
2. Λάμπρου Αλκιβιάδθσ Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου
3. Λάηοσ Ιωάννθσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου
4. Γοφςθσ Χριςτοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:
1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ) 3.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Τάτςθσ Δθμιτριοσ 6.Σπανοποφλου –
Σάρρα Ηλιάνα 7.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι 8.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 9.Πότςθσ Οδυςςεφσ 10.Σιαράβασ Κων/νοσ 11.Μθτροκϊςτα
Παναγιϊτα (Γιοφλα), 12.Καττισ Νικόλαοσ 13.Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ 14.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ 15.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 16.Μποφμπα
Βαςιλικι 17.Σπυρζλθσ Μιχαιλ 18.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα 19.Τρομποφκθσ Δθμιτριοσ 20.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 21.Κωνισ Δθμιτριοσ
22.Ζάψασ Γεϊργιοσ 23.Ζάκασ Γεϊργιοσ 24.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 25.Ζικοσ Νικόλαοσ 26.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ 27.Πάνθσ Χαράλαμποσ
(Μπάμπθσ) 28.Δθμάκοσ Δθμιτριοσ 29.Χαμπίμπθσ Δθμιτριοσ 30.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ)
Στθ ςυνεδρίαςθ δεν παραβρζκθκαν οι κ.κ.
1.Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων 2.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 3.
Μπάγιασ Μιχαιλ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 4.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 5.Τςιάρα Σταυροφλα 6.Παπαχριςτου Βαςίλειοσ 7.Μπιςτιόλθσ
Αχιλλζασ 8.Βαςιλάκθσ Περικλισ 9.Μπαςιοφκασ Κωνςταντίνοσ 10.Πάντοσ Παναγιϊτθσ
11.Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) 12.Ζιϊβασ Βαςίλειοσ
13.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 14.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 15.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου, τακτικά μζλθ του Π.Σ., αν και νόμιμα κλικθκαν
ΣΤ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου Θεοδϊρα Μιτςιου και Ανκοφλα
Κατθρτηίδθ
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ, υπθρεςιακοί παράγοντεσ, ενδιαφερόμενοι για τα κζματα κ.λπ.
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω, Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα:
ο

Θζμα 2
========

Σουριςτικζσ πλεφςεισ ςτον ποταμό Αχζροντα
Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Ηπείρου, ζχοντασ υπόψθ:
1.

Σισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ –
Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει

2.

Σον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τισ αρικμ.
202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Βϋ), αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκ/νθσ
Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ

3.

Σον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, που εξζδωςε ο Τπουργόσ Εςωτερικϊν,
Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Βϋ)

4.

Σο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΝΟ 1/11-7-2019 τθσ επιτροπισ του άρκρου 8β του Ν 3190/2003, που ςυγκροτικθκε με τθν αρικμ. 3033/2-7-2019 απόφαςθ
του Περιφερειάρχθ Ηπείρου, ςυνοδευόμενο από τισ αρικμ. 3249 και 3172/11-7-2019 ειςθγιςεισ τθσ Δ/νςθσ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν
τθσ Π.Ε. Πρζβεηασ και τθν αρικμ. 6/48/7-9-2016 προθγοφμενθ ςχετικι απόφαςθ του Π. , όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο (Α.Π./Π..:
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107166/2360/12-07-2019 ) (ςυνθμμζνα με α/α: 48 ςτο φάκελο 1/2019 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..) και ςτο οποίο
διαλαμβάνονται τα κάτωκι:
«
ΠΡΑΚΣΙΚΟ NO 1/11-7-2019
Στθν Ρρζβεηα, ςιμερα 11/7/2019 θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 11.00 π.μ. ςυνιλκε ςτο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχθ Ρρζβεηασ θ Επιτροπι του
άρκρου 8β του Ν. 3190/2003 φςτερα από τθν αρικ. 3177/09-7-2019 πρόςκλθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Ρρζβεηασ ςτα μζλθ τθσ, όπωσ αυτά
ορίςτθκαν με τθν 3033/02-07-2019 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Ηπείρου.
Στθν εν λόγω ςυνεδρίαςθ ζλαβαν μζροσ οι:
1)
Ιωάννου Ευςτράτιοσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Ρρζβεηασ, ωσ Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ.
2)
Ραπαδθμθτρίου Σπυρίδων, προϊςτάμενοσ του τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ και Υδροοικονομίασ τθσ Ρ.Ε. Ρρζβεηασ.
3)
Κζντρου Αγακι, ιχκυολόγοσ ΡΕ του τμιματοσ Αλιείασ τθσ Ρ.Ε. Ρρζβεηασ.
4)
Κονταξισ Γεϊργιοσ, εκπρόςωποσ του EOT.
5)
άπτθ Αλεξάνδρα, Δαςολόγοσ εκπρόςωποσ του φορζα διαχείριςθσ ςτενϊν και εκβολϊν ποταμϊν Αχζροντα και Καλαμά.
6)
Ντοφςιασ Νικόλαοσ, προϊςτάμενοσ του τμιματοσ Εμπορίου και Τουριςμοφ τθσ Ρ.Ε. Ρρζβεηασ.
Χρζθ γραμματζα εκτζλεςε θ υπάλλθλοσ του τμιματοσ Εμπορίου και Τουριςμοφ τθσ Ρ.Ε. Ρρζβεηασ Κατθφόρθ Ιωάννα.
Αφοφ διαπιςτϊκθκε απαρτία ο Αντιπεριφερειάρχθσ Ρρζβεηασ ωσ Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
ΘΕΜΑ 1°
Γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ του άρκρου 8β του Ν. 3190/2003 ςχετικά με το αίτθμα χοριγθςθσ άδειασ πλεφςθσ για τουριςτικι ξενάγθςθ με
ςκάφοσ ςτον ποταμό Αχζροντα ςτθν εκμεταλλεφτρια Γκόγκα Αικατερίνθ του Θωμά.
Η Επιτροπι του άρκρου 8β του Ν. 3190/2003 φςτερα από διεξοδικι ςυηιτθςθ και ζχοντασ υπόψθ:
1. Το κεςμικό πλαίςιο που διζπει τα πλωτά μζςα που κινοφνται ςε πλωτοφσ ποταμοφσ για τθν άςκθςθ τθσ τουριςτικισ ξενάγθςθσ.
2. Τισ 17 ιδθ υφιςτάμενεσ άδειεσ πλεφςθσ ςτον ποταμό Αχζροντα που χορθγικθκαν με αποφάςεισ του Ρ.Σ. εκ των οποίων 4 είναι κάτοικοι Δ.Δ.
Αμμουδιάσ.
2. Τθν υπ' αρικμ. 2549/31-05-2019 αίτθςθ τθσ κα Γκόγκα Αικατερίνθσ του Θωμά, κατοίκου Αμμουδιάσ με τθν οποία ηθτείται θ χοριγθςθ άδειασ
πλεφςθσ για τουριςτικι ξενάγθςθ ςτον ποταμό Αχζροντα με ςκάφοσ διακριτικοφ ονόματοσ «ΔΗΜΗΤΗΣ» και εκμεταλλεφτρια τθν ίδια και
κυβερνιτθ τον κ. Μπίτςιο Ακανάςιο του Γεωργίου.
3. Το υπ' αρικ. πρωτ. 90617/256/27-6-2019 ζγγραφο τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρ.Ε. Ρρζβεηασ ςφμφωνα με το οποίο δφναται να ικανοποιθκεί
το αίτθμα με χειριςτι ςκάφουσ όχι τθν ιδιοκτιτρια αλλά διαφορετικό πρόςωπο.
4. Τθν αρ. 6/48/07-9-2016 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου με τθν οποία είχαν κακοριςτεί απαιτιςεισ για τθν αςφάλεια και τθν
προςταςία του οικοςυςτιματοσ ςτον ποταμό Αχζροντα ωσ εξισ: «Πλα τα ςκάφθ τα οποία εκτελοφν διαδρομζσ προσ το Νεκρομαντείο εντόσ του
ποταμοφ Αχζροντα, για λόγουσ αςφάλειασ τθσ πλεφςθσ, αλλά και επειδι είναι προςτατευμζνο οικοςφςτθμα δεν κα υπερβαίνουν τθν ταυτόχρονθ
πλεφςθ άνω των τριϊν (3) και κα είναι δε εφοδιαςμζνα υποχρεωτικά με ςφςτθμα αςφρματθσ επικοινωνίασ VHF και ςωςτικϊν μζςων. Για λόγουσ
αςφάλειασ αλλά και τθσ παρόχκιασ προςταςίασ θ ταχφτθτα πλεφςθσ δεν κα υπερβαίνει τα τρία ναυτικά μίλια...».
5.
Τθν αρ. 3249/11-07-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Μεταφορϊν και επικοινωνιϊν τθσ Ρ.Ε. Ρρζβεηασ ςφμφωνα με τθν οποία ο φάκελοσ τθσ κ.
Γκόγκα Αικατερίνθσ του Θωμά είναι πλιρθσ.
Ειςθγείται ομόφωνα ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο:
Τθν χοριγθςθ άδειασ πλεφςθσ για τουριςτικι ξενάγθςθ ςτον ποταμό Αχζροντα ςτο ςκάφοσ τφπου Ε/Γ - Τ/ με διακριτικό όνομα «ΔΗΜΗΤΗΣ»
πλοιοκτθςίασ τθσ Γκόγκα Αικατερίνθσ του Θωμά, εκμεταλλεφτρια τθν ίδια κάτοικο Αμμουδιάσ, κυβερνιτθ τον Μπίτςιο Ακανάςιο του Γεωργίου
και με τόπο επιβίβαςθσ και αποβίβαςθσ των επιςκεπτϊν κατά μικοσ του κακοριςμζνου κρθπιδϊματοσ του ποταμοφ, 50 μζτρα περίπου από τθν
ράμπα ανζλκυςθσ ςκαφϊν.
Επίςθσ θ επιτροπι προτείνει τθν επιβεβαίωςθ από το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο των απαιτιςεων για τθν αςφαλι πλεφςθ και τθν προςταςία του
οικοςυςτιματοσ (αρικμόσ ςκαφϊν που μποροφν να είναι ταυτόχρονα ςε κίνθςθ ζωσ τρία, μζγιςτθ ταχφτθτα κίνθςθσ των ςκαφϊν τα τρία ναυτικά
μίλια, ςφςτθμα αςφρματθσ επικοινωνίασ VHF και ςωςτικά μζςα). Στο ςθμείο αυτό θ επιτροπι κζλει να επιςθμάνει ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο
τθν ανάγκθ για τθν άμεςθ ςφνταξθ μελζτθσ (όςον αφορά τθν αςφάλεια, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, τθν εφρυκμθ λειτουργία, τθν
φζρουςα ικανότθτα) με ςκοπό τθν δθμιουργία κανονιςτικοφ πλαιςίου για τισ δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιοφνται ςτισ εκβολζσ του ποταμοφ
Αχζροντα.
ΘΕΜΑ 2°
Άδεια πρόςδεςθσ και αποεπιβίβαςθσ επιβατϊν του ςκάφουσ Ε/Γ ΑΜΜΟΥΔΙΑ Ν.Ρ. 10602
Η επιτροπι ζχοντασ υπόψθ:
1. Τθν υπ'αρικ. 3172/09-07-2019 αίτθςθ του κ. Μπουρδοφκθ Ιωάννθ ιδιοκτιτθ του ςκάφουσ Ε/Γ ΑΜΜΟΥΔΙΑ Ν.Ρ. 10602 (που εκτελεί μόνο
καλάςςιουσ τουριςτικοφσ πλόεσ με άδεια από το λιμεναρχείο), με τθν οποία ηθτά τθν δυνατότθτα πρόςδεςθσ και αποεπιβίβαςθσ επιβατϊν ςτο
κρθπίδωμα επί τθσ κοίτθσ του ποταμοφ Αχζροντα που εφάπτεται του οικιςμοφ Αμμουδιάσ.
2. Τθν αρ. 3172/11-07-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Μεταφορϊν και επικοινωνιϊν τθσ Ρ.Ε. Ρρζβεηασ
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Ειςθγείται ομόφωνα ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο:
Το ςυγκεκριμζνο ςκάφοσ να προςδζνει και να αποεπιβιβάηει επιβάτεσ ςτο κρθπίδωμα επί τθσ κοίτθσ του ποταμοφ Αχζροντα που εφάπτεται
του οικιςμοφ Αμμουδιάσ προσ εξυπθρζτθςθ των τουριςτϊν-επιβατϊν.
Μετά τθν διατφπωςθ των ανωτζρω λφκθκε θ ςυνεδρίαςθ.
ΤΑ ΜΕΛΗ
1.ΡΑΡΑΔΗΜΗΤΙΟΥ ΣΡΥΙΔΩΝ
2. ΚΕΝΤΟΥ ΑΓΑΘΗ
3.ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΓΙΟΣ
4.ΑΡΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΑ
5.ΝΤΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΤΗ ΦΟ  Η ΙΩΑΝΝΑ

Ο ΡΟΕΔΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ

ΤΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Η αρ. 3249/11 -07-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Μεταφορϊν και επικοινωνιϊν τθσ Ρ.Ε. Ρρζβεηασ.
2.Η αρ. 3172/11-7-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Μεταφορϊν και επικοινωνιϊν τθσ Ρ.Ε. Ρρζβεηασ
3.Απόςπαςμα από το αρ. 6/7-9-2016 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Ηπείρου (ΑΔΑ Ω6107Λ9-75Θ) του κζματοσ (Τουριςτικζσ πλεφςεισ
ςκαφϊν ςτον ποταμό Αχζροντα)
»

5.

Σισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων

6.

Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ
& ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ,
(αναλυτικά ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ)
Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία
(απόφαςθ: 9/35/17-7-2019)

φμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο ωσ άνω αναγραφόμενο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΝΟ 1/11-7-2019 τθσ επιτροπισ του άρκρου 8β του Ν 3190/2003 (υπό
ςτοιχ. 4), εγκρίνει ωσ κάτωκι:
Α.

1. Εγκρίνει τθ χοριγθςθ άδειασ πλεφςθσ για τουριςτικι ξενάγθςθ ςτον ποταμό Αχζροντα ςτο ςκάφοσ τφπου Ε/Γ - Σ/Ρ με διακριτικό
όνομα «ΔΗΜΗΣΡΗ» πλοιοκτθςίασ τθσ Γκόγκα Αικατερίνθσ του Θωμά, εκμεταλλεφτρια τθν ίδια, κάτοικο Αμμουδιάσ, κυβερνιτθ τον
Μπίτςιο Ακανάςιο του Γεωργίου και με τόπο επιβίβαςθσ και αποβίβαςθσ των επιςκεπτϊν κατά μικοσ του κακοριςμζνου
κρθπιδϊματοσ του ποταμοφ, 50 μζτρα περίπου από τθν ράμπα ανζλκυςθσ ςκαφϊν.

2. Η ωσ άνω άδεια πλεφςθσ, διζπεται ωσ προσ τθν άςκθςι τθσ από τουσ όρουσ και προχποκζςεισ που ζχουν κακοριςκεί και ιςχφουν
ςχετικά με τθν αςφαλι πλεφςθ των ςκαφϊν και τθν προςταςία του οικοςυςτιματοσ (αρικμόσ ςκαφϊν που μποροφν να είναι
ταυτόχρονα ςε κίνθςθ ζωσ τρία, μζγιςτθ ταχφτθτα κίνθςθσ των ςκαφϊν τα τρία ναυτικά μίλια, ςφςτθμα αςφρματθσ επικοινωνίασ
VHF και ςωςτικά μζςα).

3. Σο Π.., εκ νζου, επιςθμαίνει τθν ανάγκθ για τθν άμεςθ ςφνταξθ μελζτθσ διαχείριςθσ του ποταμοφ (όςον αφορά τθν αςφάλεια,
τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, τθν εφρυκμθ λειτουργία, τθν φζρουςα ικανότθτα) με ςκοπό τθν δθμιουργία κανονιςτικοφ
πλαιςίου για τισ δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιοφνται ςτον ποταμό Αχζροντα.

Β.

Εγκρίνει τθ χοριγθςθ άδειασ πρόςδεςθσ και αποβίβαςθσ επιβατϊν ςτο ςκάφοσ Ε/Γ ΑΜΜΟΤΔΙΑ Ν. Π. 10602, φςτερα από το ςχετικό
αίτθμα του κ. Μπουρδοφκθ Ιωάννθ, ιδιοκτιτθ του ςκάφουσ Ε/Γ/ΑΜΜΟΤΔΙΑ Ν.Π. 10602 (που εκτελεί μόνο καλάςςιουσ πλόεσ με
άδεια από το λιμεναρχείο), προκειμζνου το ςυγκεκριμζνο ςκάφοσ να προςδζνει και να αποεπιβιβάηει επιβάτεσ ςτο κρθπίδωμα επί
τθσ κοίτθσ του ποταμοφ Αχζροντα, που εφάπτεται του οικιςμοφ Αμμουδιάσ, προσ εξυπθρζτθςθ των τουριςτϊν – επιβατϊν.

θμειϊνεται ότι:
1.

Η παράταξθ «ΗΠΕΙΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΗ», ψιφιςε κετικά με τισ επιφυλάξεισ και τθν πρόταςθ για τθ ςφνταξθ ολοκλθρωμζνθσ μελζτθσ
διαχείριςθσ του ποταμοφ Αχζροντα. Σόνιςαν, χαρακτθριςτικά, ότι πρόκειται για ζνα ‘’ςτολίδιϋϋ τθσ περιοχισ που κα πρζπει να
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διαφυλαχκεί όςο γίνεται καλφτερα. Δεν τοποκετικθκαν υπζρ του κλειςτοφ αρικμοφ αδειϊν, γιατί αυτό κα δρομολογιςει άλλεσ
καταςτάςεισ και κα δϊςει άλλθ υπεραξία ςτισ άδειεσ. Σοποκετικθκαν υπζρ του περιοριςμοφ των ςκαφϊν που κα πλζουν μζςα ςτο
ποτάμι, ζτςι ϊςτε να διαφυλάςςονται οι ταξιδεφοντεσ αλλά και το περιβάλλον. Σόνιςαν, ιδιαίτερα, τθ ςθμαςία και τον ουςιαςτικό ρόλο
που αποκτά ο ζλεγχοσ για τθν υλοποίθςθ των όςων κάκε φορά αποφαςίηονται . Δεν μποροφν τα πράγματα να αφεκοφν ςτον
αποκλειςτικό ζλεγχο του λιμεναρχείου, ειδικά όταν λθφκεί υπόψθ ότι υπάρχει ζλλειψθ υπαλλιλων. Ο ςυγκεκριμζνοσ ζλεγχοσ απαιτεί
ςυνεχι παρουςία και με αυτι τθν ζννοια ίςωσ ζχει ςκοπιμότθτα θ κζςπιςθ ενόσ «τζλουσ πλεφςθσ» και θ κατά ςυνζπεια δθμιουργία ενόσ
Σαμείου, το οποίο κα ςτθρίηει και τον ζλεγχο αλλά και τον κακαριςμό και γενικότερα απαραίτθτεσ παρεμβάςεισ ςτον ποταμό.
2.

Ο ανεξάρτθτοσ Περιφερειακόσ ςφμβουλοσ κ. Χατηθεφραιμίδθσ, ψιφιςε κετικά με τισ επιφυλάξεισ και για το νομικό κομμάτι αλλά και για
τθν ανάγκθ να ςυνταχκεί πρϊτα θ Μελζτθ Διαχείριςθσ του Αχζροντα και μετά να δοκεί θ προτεινόμενθ άδεια.

3.

Από τθν ψθφοφορία του κζματοσ, απουςίαηε ο ανεξάρτθτοσ Περιφερειακόσ φμβουλοσ κ. Δθμάκοσ

Μειοψθφοφν:
1.

Η παράταξθ «ΤΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ», ωσ προσ το πρϊτο ςκζλοσ τθσ απόφαςθσ, πιςτεφουν ότι υπάρχει νομικό κϊλυμα για τθν πλεφςθ
του ςκάφουσ με τθν επωνυμία «ΔΗΜΗΤΗΣ» και ςϋ αυτό το ςθμείο θ ειςιγθςθ πάςχει. Υπαινίχκθκε και για τον τρόπο που ειςιλκε το κζμα
ςτο Ρ.Σ., αλλά και για τισ κζςεισ που ζχουν πάρει οι Υπθρεςιακοί παράγοντεσ ωσ και ο Νομικόσ Σφμβουλοσ. Τοποκετικθκε υπζρ τθσ
ςφνταξθσ τθσ Μελζτθσ Διαχείριςθσ του ποταμοφ, που τόςο καιρό κακυςτερεί και υποςτιριξε ότι μάλλον κα ιταν ςκόπιμο να αποςυρκεί θ
ειςιγθςθ και να επανζλκει το κζμα με ςτοιχειοκετθμζνθ πλζον πρόταςθ.

2.

Η παράταξθ «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ», θ οποία τοποκετικθκε υπζρ τθσ ςφνταξθσ ολοκλθρωμζνθσ Μελζτθσ Διαχείριςθσ του
ςυγκεκριμζνου οικοςυςτιματοσ και μετά να ζλκει το κζμα για αποφάςεισ ςτο Ρ.Σ.
Τόνιςαν τθ μεγάλθ κακυςτζρθςθ που υπάρχει ςτθ ςφνταξθ αυτισ τθσ Μελζτθσ, για τθν οποία όλεσ οι παρατάξεισ είχαν επιςθμάνει και ςτθν
πριν τρία χρόνια ςυηιτθςθ ςτο Ρ.Σ. Κρίνεται απαραίτθτθ πρϊτα αυτι θ Μελζτθ για να απαντθκοφν όλα τα ερωτιματα και να δρομολογθκοφν
ςωςτά όλα τα κζματα που αφοροφν τον αρικμό των πλοίων που κα ειςζρχονται ςτον ποταμό, τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ, τθν
αςτυνόμευςθ, τισ ευκφνεσ, τισ αρμοδιότθτεσ των εμπλεκομζνων κλ.π.
Σε αυτι τθ φάςθ κεϊρθςαν ανεπαρκι τα ςτοιχεία που κατατζκθκαν και δεν κζλθςαν να πάρουν καμία απόφαςθ και κανζνα ρίςκο να
αποφαςίςουν για πράγματα για τα οποία δεν είναι ςίγουροι ότι κα διαςφαλίηουν τουσ πλόεσ και το περιβάλλον.

3.

Η παράταξθ «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτθν ΗΠΕΙΡΟ», θ οποία διαφϊνθςε και αυτι με τθν απόφαςθ ςτθν οποία δε κα ζπρεπε να
προχωριςει το Ρ.Σ. χωρίσ να προθγθκεί θ Μελζτθ Διαχείριςθσ, θ οποία κα κακορίςει τον Κανονιςμό που κα πρζπει να ιςχφει όςον αφορά
τον ςυγκεκριμζνο ποταμό και τθ διαχείριςι του, τον απαραίτθτο ζλεγχο, το είδοσ των ςκαφϊν κλ.π.

4.

Ο ανεξάρτθτοσ Περιφερειακόσ φμβουλοσ κ. Πάνθσ, ο οποίοσ τοποκετικθκε και αυτόσ υπζρ τθσ ςκοπιμότθτασ τθσ Μελζτθσ και ςτθ
ςυνζχεια να παρκοφν οι όποιεσ αποφάςεισ. Υποςτιριξε πωσ ο χρόνοσ που μεςολάβθςε από τθν προθγοφμενθ απόφαςθ του Ρ.Σ., ιταν
αρκετόσ για να ζχει ςιμερα διακζςιμθ τθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ το Ρ.Σ.

5.

Ο ανεξάρτθτοσ Περιφερειακόσ φμβουλοσ κ. Γκοφντασ, ο οποίοσ τοποκετικθκε επίςθσ, αρνθτικά επί τθσ απόφαςθσ

6.

Ο ανεξάρτθτοσ Περιφερειακόσ φμβουλοσ κ. Χαμπίμπθσ, ψιφιςε αρνθτικά για το πρϊτο μζροσ τθσ απόφαςθσ και τόνιςε και εκείνοσ ότι
πρζπει να προθγθκεί θ απαραίτθτθ μελζτθ διαχείριςθσ του ποταμοφ. Θα είχε ςκοπιμότθτα θ αναβολι τθσ απόφαςθσ μζχρι τθ ςφνταξθ τθσ
Μελζτθσ, γιατί τα ςτοιχεία τθσ ειςιγθςθσ δεν είναι αρκετά για να διαςφαλίςουν τουσ πλόεσ και το περιβάλλον.
……………….…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ:
Ο Πρόεδροσ του Π..
ταφροσ Παργανάσ

Ακριβζσ Απόςπαςμα
Η Πρακτικογράφοσ
Θεοδϊρα Κ. Μιτςιου

Ο Αντιπρόεδροσ του Π..
πυρίδων Πάικασ
Ο Γραμματζασ του Π..
Ιωάννθσ Ντάλλασ
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