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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11o/10-11-2020
Στις δέκα (10) Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ, συνήλθε σε τακτική
δημόσιασυνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ:
ΩΠ5Θ7Λ9-08Π)(ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-2019) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου,αποτελούμενη από τα κάτωθι
τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, Περιφερειακούς Συμβούλους:

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

Τακτικά μέλη:

Αναπληρωματικά μέλη:

Σίμου-Τάσιου Αναστασία
Γοργόλης Βασίλειος
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
Λάμπρου Αλκιβιάδης
Βαρέλης Δημήτριος
Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
Φώτης Φώτιος
Κορωναίος Θεόδωρος
Λέκκα Χριστίνα
Ριζόπουλος Σπυρίδων
Δημητρίου Δημήτριος
Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
Ζήκος Νικόλαος

Γκούμας Αχιλλέας
Δηλαβέρη Ρεγγίνα
Καλούδης Βασίλειος
Πατήλας Κωνσταντίνος
Σιαράβας Κωνσταντίνος
Παπαχρήστου Βασίλειος
Κατέρης Ιωάννης
Ψαθάς Βασίλειος
Σπέγγος Αριστείδης (Άρης)
Τρομπούκης Δημήτριος
Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
Φραγκούλης Παύλος
Κωτσαντής Κωνσταντίνος

Με τη με αρ.πρωτ. οικ.165042/10286/23-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ577Λ9-Ω5Ρ) απόφαση του Περιφερειάρχη
Ηπείρου ορίσθηκε Πρόεδρος της ΕπιτροπήςΠεριβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Ηπείρου η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και
Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου, κα. Μπραΐμη Σταυρούλα του Δημητρίου.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με τη με αριθμ.πρωτ. οικ.
158069/2789/05-11-2020πρόσκληση της Προέδρου της, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:
Α. Μπραΐμη Σταυρούλα, Αντιπεριφερειάρχηςγια θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου της
Περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής.
Β. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
Γ. Τα μέλη:
1. Σίμου-Τάσιου Αναστασία,Περιφερειακή Σύμβουλος
2. Γοργόλης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακή Σύμβουλος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης, Περιφερειακός Σύμβουλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος
6. Φώτης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος
7. Δηλαβέρη Ρεγγίνα, Περιφερειακή Σύμβουλος
8. Κορωναίος Θεόδωρος, Περιφερειακός Σύμβουλος
9. Λέκκα Χριστίνα, Περιφερειακή Σύμβουλος
10. Ριζόπουλος Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, Περιφερειακός Σύμβουλος
12. Ζήκος Νικόλαος,Περιφερειακός Σύμβουλος
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Σημειώνεται ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την καταμέτρηση των παρουσιών για την
λήψη της απαρτίας παρευρέθηκε ο κ.Ριζόπουλος, δηλώνοντας παρών και θετικός σε όλα τα θέματα,
αλλά αμέσως μετά αποχώρησε, χωρίς να συμμετάσχει στη συζήτηση και την ψήφιση των θεμάτων,
οπότε, μετά από διαλογική συζήτηση του θέματος που προέκυψε, αποφασίστηκε να προσμετρηθεί ως
παρών για την λήψη της απαρτίας αλλά απών κατά την ψηφοφορία των θεμάτων.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Βασιλική
Μαντζίλα και Ιωάννα Ε. Φουτάκη, όπως ορίστηκαν με την αριθμ.οικ.166857/10403/25-10-2019
(ΑΔΑ:ΩΠ7Ρ7Λ9-ΟΨΑ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου,
ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επικύρωση αποφάσεων 10ου Πρακτικού του έτους 2020 της Συνεδρίασης της Επιτροπής
Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.
1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α 6): «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας
35.000 πτηνών πάχυνσης, με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Ξύλα»,
Τ.Κ. Γαβριάς, Δ.Ε Αμβρακικού, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας». Φορέας πραγματοποίησης και
λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Νικόλαος Τζιομάκης του Χαραλάμπους.
(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
2. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η): «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από
4.050 σε 13.300 πατρογονικών ορνίθων, στη θέση «Βόντα» στην Τ.Κ. Γραμμένου, Δήμου Ζίτσας,
Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της
δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΗ ΙΚΕ». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Π.Η.).
3. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 9η, α/α15) :«Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής γαλακτοκομικών
προϊόντων (πλην τυριών), δυναμικότητας 1,05t/ημέρα, η οποία είναι εγκατεστημένη εντός του
οικισμού Ασβεστοχωρίου του Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» . Φορέας
πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Αντιγόνη
Ευαγγέλου.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
4. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α6) «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας,
δυναμικότητας από 18.000 ινδιάνοι κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Τυροκομείο», της Τ.Κ. Ρωμιάς,
Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας
του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΛΑΧΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ- ΛΑΧΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΚΕ».
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Κατά την έναρξη της συνεδρίασης και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και
επικυρώθηκε το πρακτικό και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 30-09-2020 συνεδρίασης της
Επιτροπής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΡΑΪΜΗ -ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Βασιλική Μαντζίλα

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Δημητρίου Δημήτριος
Σίμου-Τάσιου Αναστασία
Γοργόλης Βασίλειος
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
Λάμπρου Αλκιβιάδης
Βαρέλης Δημήτριος
Φώτης Φώτιος
Δηλαβέρη Ρεγγίνα
Κορωναίος Θεόδωρος
Λέκκα Χριστίνα
Ριζόπουλος Σπυρίδων
Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
Ζήκος Νικόλαος
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ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ημερομηνία: 13-11-2020
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 163798 / 2886
Ημερομηνία: 09-10-2020
Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου):

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας
Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή
Ηπείρου
δραστηριότητας:
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Μαντζίλα
Τηλ.: 26510 87441, 87319
Fax: 26510 87441
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr
Προς:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής
Μακεδονίας
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Ηπείρου
5οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα
Υπόψη: κα Δ. Σπύρου

Κοιν:
Περιφέρεια Ηπείρου
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.
Τμήμα Περιβάλλοντος
Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου
Ενταύθα
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Θέμα 1ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α 6): «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας,
δυναμικότητας 35.000 πτηνών πάχυνσης, με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί
στη θέση «Ξύλα», Τ.Κ. Γαβριάς, Δ.Ε Αμβρακικού, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας». Φορέας
πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Νικόλαος Τζιομάκης
του Χαραλάμπους.
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
(ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ
Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Η ΦΟΡΕΑΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α 6): «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας
35.000 πτηνών πάχυνσης, με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Ξύλα»,
Τ.Κ. Γαβριάς, Δ.Ε Αμβρακικού, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας». Φορέας πραγματοποίησης και
λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Νικόλαος Τζιομάκης του Χαραλάμπους.
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Φορέας ορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι ο Νικόλαος Τζιομάκης του Χαραλάμπους.
Πρόκειται για πτηνοτροφικη μονάδα 35.000 ορνίθων πάχυνσης, που πρόκειται να εγκατασταθεί σε
ιδιόκτητο αγροτεμάχιο 20.015,74 m2 (4 συνεχόμενα αγροτεμάχια του ιδίου ιδιοκτήτη), που
βρίσκεται στη Κτηματική Περιφέρεια της Τ.Κ. Γαβριάς, του Δήμου Αρταίων και ειδικότερα στη θέση ,
"Ξύλα ή Καρκαστός ή Λυμούρια", της Κτηματικής Περιφέρειας Γαβριάς.
Η μονάδα θα διαθέτει:
• 4 ανεξάρτητα κτίρια πτηνοτροφικής μονάδας συνολικού εμβαδού 3.780 m2,
• 4 σιλό συνολικού εμβαδού 42 m2.
Οι αποστάσεις των οικισμών από την πτηνοτροφική μονάδα είναι οι κάτωθι:
• Γαβριά : 740 m (Μείωση της απόστασης από 800 στα 740 μέτρα, ήτοι 7,5%)
• Ανέζα : 3.100 m
• Κωστακιοί : 2.950 m
• Άρτα : 5 km
5
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Για την κατασκευή έχουν εξασφαλιστεί όλες οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία άδειες και
εγκρίσεις.
• Την υπ΄αριθ. 1410/24.06.2020 βεβαίωση της ΔΕΥΑ Αρτας για τη μη επάρκεια κάλυψης των
υδρευτικών αναγκών της μονάδας του θέματος,
• Θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας,
• Βεβαίωση χρήσεων γης με το υπ΄αριθ. πρωτ. 742/24.06.2020 έγγραφο της; Δ/νσης Πολεοδομίας
και Χωροταξίας του Δήμου Αρταίων,
• Την με αριθ. 275/25.06.2020 βεβαίωση περί του επιτρεπτού της εγκατάστασης της μονάδας από
τον ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου,
• Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης ως μη δασική σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ.71439/26.06.2020
έγγραφο της Δ/νσης Δασών Άρτας,
• Παρέκκλιση της υφιστάμενης απόστασης μεταξύ του λειτουργικού χώρου της μονάδας και της Τ.Κ.
Γαβριάς με την υπ΄αριθ. πρωτ. 4587/63645/22.06.2020 απόφαση της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Άρτας.
Ανάγκες σε νερό: Οι ετήσιες συνολικές ανάγκες σε νερό ανέρχονται στα 7.000 m3/έτος . Οι ανάγκες
σε νερό θα καλύπτονται από γεώτρηση που θα ανοιχτεί για το σκοπό αυτό.
Εκροές αερίων αποβλήτων: Από τη δραστηριότητα θα παράγονται κάποιες οσμές.
Εκροές υγρών αποβλήτων: Τα υγρά απόβλητα αποτελούνται από τα νερά του πλυσίματος και των
στραγγισμάτων των στερεών αποβλήτων (κοπροσωρός) και οδηγούνται στο σύστημα σηπτικής
δεξαμενής – απορροφητικού βόθρου. Οι διαστάσεις τους δίνονται παρακάτω:
• Σηπτική δεξαμενή διαστάσεων 11,74m3
• Απορροφητικός βόθρος διαστάσεων 30,14m3
• Κοπροσωρός διαστάσεων 180m3.
Εκροές στερεών αποβλήτων: Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής μονάδας αποτελούνται από τα
περιττώματα των πτηνών και την στρωμνή (άχυρο σιτηρών). Η στερεή κοπριά – στρωμνή που θα
προέρχεται από τα τέσσερα κτίρια στο τέλος κάθε εκτροφής θα δίνεται στην εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ
Α.Ε. για την καύση βιοαερίου και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εναλλακτικά θα
αποθηκεύεται σε κοπροσωρό μέχρι να διατεθεί σε αγρούς ως εδαφοβελτιωτικό.. Η χωρητικότητα
της κοπροσωρού θα είναι 180m³ και θα καλύπτει τον όγκο των στερεών αποβλήτων της μονάδας.
Τα νεκρά πτηνά θα οδηγούνται στην εγκατάσταση αποτέφρωσης της εταιρείας "ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ". Τα οικιακά απορρίμματα που δημιουργεί το προσωπικό θα εναποτίθενται
σε κάδο απορριμμάτων και θα διατίθενται σε εταιρεία ανακύκλωσης.
Η δραστηριότητα του θέματος βρίσκεται εκτός δικτύου Natura 2000 αλλά εντός της Ζώνης
Περιβαλλοντικού Ελέγχου (Ζώνη Γ') του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού.
Καταλήγοντας, σας γνωρίζουμε ότι κατά την άποψή μας η εν λόγω Μ.Π.Ε. αντιμετωπίζει με
τρόπο ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή
της παραπάνω δραστηριότητας.
Επισημαίνεται όμως, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτή, αποτελεί η
αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που θα εγκριθούν – επιβληθούν με την απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας έγκρισης αυτών.
Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα – στα πλαίσια της διαδικασίας δημοσιοποίησης της υπόψη Μ.Π.Ε.
– δεν έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και
6
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διαμαρτυρίεςΣημειώνεται 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. 109835/09-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος,
β) την από 09-10-2020 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης
Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου,

Περιβάλλοντος &

γ) την τοποθέτηση του κ. Δημητρίου, μέλους της παράταξης «Ήπειρος Όλων», ότι λόγω της τάσης που
υπάρχει στις πτηνοτροφικών επιχειρήσεις να διπλασιάζουν την παραγωγή τους και προκειμένου για
την προστασία του περιβάλλοντος, θα πρέπει να δοθεί σαφής οδηγία στους υπηρεσιακούς παράγοντες
να πραγματοποιούν πολύ αυστηρούς ελέγχους κατά τις αυτοψίες τους, με σκοπό την απόλυτη
συμμόρφωση των μονάδων αυτών με τους περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς.
δ) τη σύμφωνη γνώμη των μελών της επιτροπής για την ανάγκη πραγματοποίησης αυστηρών
ελέγχων κατά τις αυτοψίες σε τέτοιους είδους μονάδες 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 11/106/10-11-2020)
Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του
θέματος, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθμ. 109835/09-09-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού.
Απουσίαζε κατά τη συζήτηση του θέματος ο κ. Ριζόπουλος, μέλος της παράταξης «Ορίζοντες
Ηπείρου».

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 ΟΡΟΥΣΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 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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Συνημμένα:
1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος
2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης
του Προέδρου του
Περιφερειακού Συμβουλίου.
3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΡΑΪΜΗ -ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Βασιλική Μαντζίλα

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

Δημητρίου Δημήτριος
Σίμου-Τάσιου Αναστασία
Γοργόλης Βασίλειος
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
Λάμπρου Αλκιβιάδης
Βαρέλης Δημήτριος
Φώτης Φώτιος
Δηλαβέρη Ρεγγίνα
Κορωναίος Θεόδωρος
Λέκκα Χριστίνα
Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
Ζήκος Νικόλαος
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Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ημερομηνία: 13-11-2020
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 163804 / 2887

Ημερομηνία: 24-09-2020
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου):
Ηπείρου
Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
δραστηριότητας:
Πληροφορίες: Β. Μαντζίλα
Τηλ.: 26510 87441, 87319
Fax: 26510 87441
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Προς:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής
Μακεδονίας
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Ηπείρου
5οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα
Υπόψη: κ. Πέτρο Χήρα

Κοιν:
Περιφέρεια Ηπείρου
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.
Τμήμα Περιβάλλοντος
Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου
Ενταύθα
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Θέμα 2ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του
έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η): «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 4.050 σε
13.300 πατρογονικών ορνίθων, στη θέση «Βόντα» στην Τ.Κ. Γραμμένου, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων,
Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας
είναι η εταιρεία: «ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΗ ΙΚΕ»..
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ)
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ
Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η
ΦΟΡΕΑΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ
Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του
έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η): «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 4.050 σε
13.300 πατρογονικών ορνίθων, στη θέση «Βόντα» στην Τ.Κ. Γραμμένου, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων,
Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι
η εταιρεία: «ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΗ ΙΚΕ».
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι η εταιρεία "ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΗ ΙΚΕ".
Η υφιστάμενη πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 4.050 ωοτόκων ορνίθων (πατρογονικά), θα
προχωρήσει σε επέκταση της δυναμικότητας σε 13.300 πτηνά και στην προσθήκη κατ’ επέκταση των δύο
υφιστάμενων κτιρίων για να καλύψουν τις ανάγκες των πτηνών. Η μονάδα είναι εγκατεστημένη και
λειτουργεί στην Τ.Κ. Γραμμένου, σε αγροτεμάχιο εμβαδού 5.110,31 m2. Για την επέκταση της
πτηνοτροφικής μονάδας ο φορέας του έργου έχει αιτηθεί την παραχώρηση δασικών εκτάσεων εμβαδού
2.455,16 m2 από το Δασαρχείο Ιωαννίνων, με την συνολική επιφάνεια του αγροτεμαχίου έπειτα από την
παραχώρηση να είναι 7.565,47 m2. Η υφιστάμενη πτηνοτροφική μονάδα ωοτόκων ορνίθων (πατρογονικά)
που είναι εγκατεστημένη στην Τ.Κ. Γραμμένου του Δήμου Ζίτσας, έχει πουληθεί από τον κ. Βασίλειο
Φασούλα στην εταιρεία ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. σύμφωνα με το υπ. αρίθ. 1.604/2020 συμβόλαιο
αγοραπωλησίας αγροτικού ακινήτου (αγροτεμάχιο με κτίσματα).
Η μονάδα διαθέτει:
• 2 κτίρια πτηνοτροφικής μονάδας εμβαδού 908,68 m2,
Στην εν λόγω μονάδα θα προστεθούν:
• 2 νέα κτίρια πτηνοτροφικής μονάδας εμβαδού 1,091,21 m2,
Οι αποστάσεις των οικισμών από την πτηνοτροφική μονάδα είναι οι κάτωθι:
• Γραμμένο : 636 m
• Ελεούσα : 9 km
• Ιωάννινα : 12 km
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Για την κατασκευή έχουν εξασφαλιστεί όλες οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
• Την υπ΄αριθ. 8765/9.11.1998 πράξη χαρακτηρισμού έκτασης του Δασαρχείου Ιωαννίνων,
• Την υπ΄αριθ. 3959/10.10.1999 Προέγκριση χωροθέτησης της Δ/νσης Περ/ντος και Χωροταξίας της
Περιφέρειας Ηπείρου,
• Την με αριθ. 79/1999 Οικοδομική Άδεια,
• Την υπ΄αριθ. 1176/9.05.2000 ΑΕΠΟ της Δ/νσης Περ/ντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Ηπείρου,
• Την υπ΄αριθ. 9483/1077/4.03.2020 βεβαίωση επιτρεπόμενων χρήσεων γης της Δ/νσης Περιβάλλοντος
και Πολεοδομίας του δήμου Ιωαννιτών.
• Βεβαίωση χρήσεων γης με το υπ' αριθ. πρωτ. 420/22.04.2020 έγγραφο της; Δ/νσης Χωροταξίας και
πολεοδομίας του Δήμου Αρταίων,
• Την θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων καθώς και της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Ιωαννίνων.
• Βεβαίωση παραλαβής νεκρών πτηνών της εταιρείας "Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ".
Ανάγκες σε νερό: Οι ετήσιες συνολικές ανάγκες σε νερό ανέρχονται στα 2.111,3 m3 .
Εκροές αερίων αποβλήτων: Από τη δραστηριότητα θα παράγονται κάποιες οσμές.
Εκροές υγρών αποβλήτων: Τα υγρά απόβλητα αποτελούνται από τα νερά του πλυσίματος και των
στραγγισμάτων των στερεών αποβλήτων (κοπροσωρός) και οδηγούνται στο σύστημα στεγανού –
απορροφητικού βόθρου. Οι διαστάσεις τους δίνονται παρακάτω:
• Σηπτικές δεξαμενές διαστάσεων 48,75m3
• Απορροφητικοί βόθροι διαστάσεων 63,11m3
• Κοπροσωρός διαστάσεων 604,8 m3.
Εκροές στερεών αποβλήτων: Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής μονάδας θα αποτελούνται από τα
περιττώματα των πτηνών και την στρωμνή (άχυρο σιτηρών), θα εναποθέτονται σε κοπροσωρό. Οι τρείς
πλευρές της κοπροσωρού θα είναι κατασκευασμένες από τσιμεντόλιθους, ενώ η τέταρτη θα είναι ανοικτή,
ώστε να είναι δυνατή η είσοδος και η έξοδος του φορτωτή. Η κοπροσωρός έχει στεγανό δάπεδο από
οπλισμένο σκυρόδεμα, με κλίσεις 5-7% περίπου για να στραγγίζουν τα δημιουργούμενα υγρά από τη
ζύμωση. Τα υγρά (στραγγίσματα της κοπροσωρού) θα συγκεντρώνονται και θα οδηγούνται στο σύστημα
σηπτικής δεξαμενής - απορροφητικού βόθρου. Η κοπροσωρός θα καλύπτεται ολόγυρα με σκληρό νάιλον
για να αποφεύγεται η είσοδος βροχής. Υπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος μικροβιακή ζύμωση.
Με την ολοκλήρωση της ωρίμανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνεψης. Μετά την απομάκρυνση της
κοπριάς από τους θαλάμους και τη χώνεψη αυτής, θα διατίθεται για λίπασμα σε αγρούς. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα την μείωση των θρεπτικών συστατικών των αποβλήτων λόγω αφομοίωσης από τα φυτά, τα
οποία είναι κυρίως ενώσεις του αζώτου (ΝΟ2), του φωσφόρου (Ρ2Ο5) και του καλίου (Κ2Ο).
Η πτηνοτροφική μονάδα θα διαθέτει τα νεκρά, καθώς και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω
λοιμωδών νόσων) στην μονάδα μεταποίησης υποπροϊόντων που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της
εταιρείας "Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" όπου τα αδρανοποιεί και τα
αποτεφρώνει.
Η δραστηριότητα του θέματος βρίσκεται εκτός δικτύου Natura 2000 αλλά εντός Φορέα Διαχείρισης της
λίμνης Παμβώτιδας.
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Καταλήγοντας, σας γνωρίζουμε ότι κατά την άποψή μας η εν λόγω Μ.Π.Ε. αντιμετωπίζει με τρόπο
ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή της
παραπάνω δραστηριότητας.
Επισημαίνεται όμως, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτή, αποτελεί η αυστηρή
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που θα εγκριθούν – επιβληθούν με την απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας έγκρισης αυτών.
Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα – στα πλαίσια της διαδικασίας δημοσιοποίησης της υπόψη Μ.Π.Ε. –
δεν έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και διαμαρτυρίες.

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του
παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:
α) το με αριθ. Πρωτ. 103691/27-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος,
β) την από 24-09-2020 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου,
γ) την με αριθμ. 42/2020 ομόφωνα θετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ζίτσας επί
του περιεχομένου της ΜΠΕ του έργου του θέματος,
δ) την τοποθέτηση της καςΖέκα-Πάσχου, μέλους της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», ότι θα
ψηφίσουν θετικά για την ΜΠΕ του θέματος, όμως θεωρούν άκυρη και δεν αποδέχονται την απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ζίτσας, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο λήφθηκε
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 11/107/10-11-2020)
Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του
θέματος, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθμ. 103691/27-08-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού.
Απουσίαζε κατά τη συζήτηση του θέματος ο κ.Ριζόπουλος, μέλος της παράταξης «Ορίζοντες
Ηπείρου».

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 ΟΡΟΥΣΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
12
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ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ,
ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ
ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
4) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα
Περιβάλλοντος
5) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του Προέδρου του
Περιφερειακού Συμβουλίου.
6) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΡΑΪΜΗ -ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Βασιλική Μαντζίλα

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Δημητρίου Δημήτριος
Σίμου-Τάσιου Αναστασία
Γοργόλης Βασίλειος
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
Λάμπρου Αλκιβιάδης
Βαρέλης Δημήτριος
Φώτης Φώτιος
Δηλαβέρη Ρεγγίνα
Κορωναίος Θεόδωρος
Λέκκα Χριστίνα
Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
Ζήκος Νικόλαος
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Δ10

ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ημερομηνία: 13-11-2020
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 163809 / 2888
Ημερομηνία: 05-10-2020
Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου):

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή
δραστηριότητας:

Πληροφορίες: Β. Μαντζίλα
Τηλ.: 26510 87441, 87319
Fax: 26510 87441
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Προς:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής
Μακεδονίας
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Ηπείρου
5οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα
Υπόψη: κα Δ. Σπύρου

Κοιν:
Περιφέρεια Ηπείρου
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Π.Η.
Τμήμα Περιβάλλοντος
Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου
Ενταύθα
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Θέμα 3ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του
έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 9η, α/α15):«Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
(πλην τυριών), δυναμικότητας 1,05t/ημέρα, η οποία είναι εγκατεστημένη
εντός του οικισμού
Ασβεστοχωρίου του Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και
λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Αντιγόνη Ευαγγέλου.
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ)
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ
Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η
ΦΟΡΕΑΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΕΣΤΑΛΗ Η
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου
(κατηγορίας Α2, ομάδα 9η, α/α15) :«Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων (πλην
τυριών), δυναμικότητας 1,05t/ημέρα, η οποία είναι εγκατεστημένη εντός του οικισμού Ασβεστοχωρίου του
Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή
της δραστηριότητας είναι η Αντιγόνη Ευαγγέλου.
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Φορέας λειτουργίας της μονάδας του θέματος είναι η Αντιγόνη Ευαγγέλου.
Η μονάδα είναι εγκατεστημένη σε γεωτεμάχιο έκτασης Ε=4.437,96m2, σε θέση της Τ.Κ. Ασβεστοχωρίου του
Δήμου Ιωαννιτών.Η μονάδα είναι δυναμικότητας 1,05 τόννων σε επεξεργασία γάλακτος ημερησίως (1.000
κιλά αγελαδινό και 50 κιλά πρόβειο γάλα) και η παραγωγική διαδικασία πραγματοποιείται σε κτιριακές
εγκαταστάσεις συνολικής κάλυψης 300,85m2. Η συνολική κινητήρια ισχύς του εγκατεστημένου
μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας ανέρχεται σε 19,50 KW, ενώ η συνολική θερμική ισχύς ανέρχεται σε
14,50 KW.
Τα παραγόμενα προϊόντα είναι:

•
•
•
•
•

Γάλα φρέσκο
Γάλα κακάο
Γιαούρτι
Ρυζόγαλο, κρέμα, τζατζίκι

Βούτυρο
Η μονάδα προμηθεύεται το γάλα από τους ντόπιους παραγωγούς της περιοχής. Κατόπιν φιλτράρεται και
αποβουτυρώνεται. Στη συνέχεια ακολουθεί η παστερίωση. Στη συνέχεια ακολουθεί η εμφιάλωση όσον
αφορά το γάλα και η πήξη-παρασκευή όσον αφορά τα υπόλοιπα προϊόντα. Η μονάδα αποτελείται από ένα
ισόγειο κτίριο κάλυψης 300,85m2 το οποίο κατασκευάστηκε με την υπ’ αριθ. 75/1998 Άδεια Οικοδομής. Το
έτος 2005 διακόπηκε η λειτουργία της και πλέον θα λειτουργεί υπό τον φορέα «ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ».
Οι πλησιέστεροι θεσμοθετημένοι οικισμοί είναι:
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Ασβεστοχώρι σε απόσταση 1.300 μέτρων
Μάρμαρα σε απόσταση 3.500 μέτρων
Για τον πρώην Δήμο Μπιζανίου έχει εκπονηθεί και εγκριθεί (αρ. οικ. 4682/2009, ΦΕΚ 529/19-10-2009,
Τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων) Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής
Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης, σύμφωνα με το οποίο η μονάδα βρίσκεται στην περιοχή ΠΕΠΔ-10 (Περιοχή
Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης) «Λοιπές Περιοχές του Δήμου», σύμφωνα με την οποία:
Είναι οι υπόλοιπες περιοχές του Δήµου που αποµένουν µετά από τον καθορισµό των υπόλοιπων ζωνών.
Για τις περιοχές αυτές ορίζονται απαγορεύσεις για ρυπογόνες δραστηριότητες. Στις Λοιπές Περιοχές του
Δήµου (ΠΕΠΔ-10) απαγορεύovται οι παρακάτω χρήσεις:
• Όλες οι βιοµηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες υψηλής, µέσης και χαµηλής όχλησης, µε εξαίρεση τα
επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης που σχετίζονται µε την παραγωγή - επεξεργασία τυποποίηση φυτικών προϊόντων και ποτών, αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, εµφιάλωση νερού, κατασκευή
ειδών ένδυσης και υποδηµάτων, κατασκευή προϊόντων από ξύλο ή χαρτί, κατεργασία λίθων,
στεγνοκαθαριστήρια, κατασκευή µεταλλικώνκουφωµάτων και αποθήκευση εµπορευµάτων µε ή χωρίς
ψύξη.
• Πτηνοτροφικές µονάδες µε δυναµικότητα άνω των 50 πτηνών.
• Κτηνοτροφικές µονάδες, µε δυναµικότητα άνω των 20 ισοδύναµων ζώων.
• Χοιροστάσια.
• Μάντρες υλικών, µάντρες αυτοκινήτων και συνεργεία αυτοκινήτων.
•
•

Η μονάδα της παρούσας μελέτης είναι προϋφιστάμενη του εγκεκριμένου Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π και συνεπώς δύναται να
λειτουργεί και να εκσυγχρονίζεται, σύμφωνα και με την επισυναπτόμενη βεβαίωση χρήσεων γης της Δ/σης
Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών.
Απόβλητα
Στερεά απόβλητα
Από τη λειτουργία της μονάδας έχουμε και παραγωγή στερεών αποβλήτων τα οποία είναι τα
σκουπίδια που παράγονται από το προσωπικό της μονάδας και από τα υλικά συσκευασίας των πρώτων υλών
που θα χρησιμοποιήθούν στην παραγωγική διαδικασία. Αυτά τα απορρίμματα απομακρύνονται µε τρόπο
υγειονομικά αποδεκτό, θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους και διατίθενται µε αυτά του Δήμου.
Αέρια απόβλητα
Κατά το στάδιο λειτουργίας της μονάδας αέριοι ρύποι θα εκπέμπονται από τον ατμολέβητα που
χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία καθώς και διάχυτες εκπομπές από τις συσκευασίες των πρώτων
υλών και των παραγόμενων προϊόντων. Για την μείωση των ρύπων από τον ατμολέβητα θα γίνεται δυο φορές
το χρόνο συντήρηση και ρύθμιση του συστήματος από αδειούχο συντηρητή και θα τηρείται αρχείο των
φύλλων ελέγχου. Για την μείωση των διάχυτων εκπομπών, οι συσκευασίες αποθήκευσης πρώτων υλών και
παραγόμενων προϊόντων θα κλείνουν ερμητικά.
Υγρά απόβλητα
Μετά το τέλος τους ημερήσιας παραγωγής ακολουθεί η διαδικασία τους καθαριότητας και τους
απολύμανσης τους μονάδας. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει το πλύσιμο και την απολύμανση των
μηχανημάτων και εξαρτημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγική διαδικασία αλλά και του δαπέδου
τους εγκατάστασης. Τα δοχεία πλένονται µε ειδικό απολυμαντικό και ξεπλένονται µε κρύο νερό. Οι γραμμές
παραγωγής καθαρίζονται με το αυτοματοποιημένο σύστημα “CIP” (Cleaning In Place). Τα δάπεδα πλένονται
µε ειδικό απολυμαντικό (για βιοτεχνίες τροφίμων) και ξεπλένονται µε κρύο νερό. Τα λύματα συλλέγονται από
τους υδραυλικούς υποδοχείς είτε απευθείας, είτε μέσα από τα σιφώνια που υπάρχουν στο δάπεδο, σε
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κατακόρυφες στήλες ή σε οριζόντιο δίκτυο και καταλήγουν µε φυσική ροή στο βόθρο. Η ποσότητα τους θα
είναι 300It/ηµέρα. Τα απόβλητα αυτά έχουν διαλυμένα οργανικά υλικά που είναι εύκολα βιοαποδοµήσιµα.
Έτσι λοιπόν για την καλύτερη επεξεργασία των αποβλήτων επιλέχθηκε και η κατασκευή λιποσυλλέκτη πριν το
βόθρο. Ο λιποσυλλέκτης αποτελείται από µια κυλινδρική δεξαμενή, διαμέτρου 1 μέτρου και μήκους 0,5
μέτρων η οποία διαμορφώνεται σαν παγίδα για τη συγκράτηση των επιπλεόντων γενικά υλικών και ουσιών.
Η χωρητικότητα της δεξαμενής υπολογίζεται µε χρόνο παραμονής των αποβλήτων 3-5 λεπτά και µε
δυναμικότητα αποθήκευσης 40 lit λίπους µε παροχή 1 lit/sec και κρίνεται απόλυτα ικανοποιητική για την
ποσότητα των λυμάτων που παράγει η μονάδα. Ο καθαρισμός του λιποσυλλέκτη από τα λίπη που επιπλέουν
γίνεται µε τη χρήση κουτάλας. Το συλλεγόμενο λίπος συγκεντρώνεται σε βαρέλια που κλείνουν ερμητικά µε
καπάκι και τα οποία αφού γεμίσουν οδηγούνται σε εργοστάσιο σαπωνοποιίας.
Λύματα προσωπικού
Στη μονάδα θα εργάζονται τρία (3) άτομα, δηλαδή 3 άτομα Χ 25lt/ηµέρα = 75 lit/ημέρα. Τα λύματα
αυτά με ξεχωριστές σωληνώσεις θα οδηγούνται στο στεγανό βόθρο. Ο βόθρος είναι ήδη κατασκευασμένος
από την προηγούμενη λειτουργία και έχει διαστάσεις (5,00 m Χ 7,00 m Χ 3,5 m) και συνολικό όγκο 122,5m³.
Τα υγρά απόβλητα από το βόθρο με βυτιοφόρο όχημα θα οδηγούνται στις εγκαταστάσεις του βιολογικού
καθαρισμού της ΔΕΥΑΙ.
Η μονάδα του θέματος διαθέτει:.

•
•
•
•
•

Την υπ΄αριθ. 75/1998 Οικοδομική Άδεια.
Την υπ΄αριθ. 9807/2019/22.05.2020 Βεβαίωση αποδοχής λυμάτων της ΕΕΛ Ιωαννίνων.
Βεβαίωση παραλαβής λιπών της εταιρείας RecOil.
Την υπ΄αριθ. 533/1.10.2019 βεβαίωση ύδρευσης του ΣΥΔΛΙ.

Βεβαίωση επιτρεπόμενων χρήσεων γης με το υπ' αριθ. πρωτ. 66449/10038//6.12.2018 έγγραφο της
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών.
Σημειώνεται ότι το γήπεδο της μονάδας του θέματος βρίσκεται εντός περιοχής του δικτύου Natura
2000 (GR 2130012 - Ευρύτερη περιοχή πόλης Ιωαννίνων) και εντός της περιοχής ευθύνης του Φορέα
Διαχείρισης της λίμνης Παμβώτιδας. Στη ΜΠΕ περιλαμβάνεται η Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η πρόσβαση στη μονάδα να γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων
δρόμων.
2. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων
της περιοχής (και ειδικότερα των ομβρίων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων,
ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών.
3. Τακτική παρακολούθηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων για την αποφυγή διαρροών.
4. Τακτική συντήρηση και όποτε απαιτείται αλλαγή των υδραυλικών συστημάτων που εμφανίζουν διαρροές.
Αποφυγή άσκοπης χρήσης νερού.
5. Τα κάθε είδους άχρηστα υλικά (στερεά απόβλητα) να συλλέγονται και να διατίθενται σύμφωνα με τις
διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β). Υλικά ρυπασμένα από επικίνδυνα απόβλητα, να
συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική
άδεια για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/06)
«Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. Αντικατάσταση της υπ΄ αριθ. 19396/1546/97 Κοινής Υπουργικής Απόφασης».
6. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου.
7. Τα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (συσκευασίες, μπαταρίες, λιπαντικά
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έλαια, ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές) θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ
179/Α/01) και με τα κατ΄ επιταγή αυτού εκδοθέντα Π.Δ, όπως αυτός/ αυτά ισχύουν με σκοπό την
αξιοποίηση- ανακύκλωση τους.
8. Ιδιαίτερα οι χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες να συλλέγονται και να παραδίδονται σε
εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 115/04 (ΦΕΚ
80/Α'/2004).
9. α. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και την κατάσβεση πυρκαγιών και πάντα
σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
β. Η μονάδα να εφοδιαστεί με κατάλληλο σύστημα πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, το
οποίο να ελέγχεται - συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
γ. Να υπάρχουν σχετικές σημάνσεις και οδηγίες προς το προσωπικό σε περίπτωση πυρκαγιάς.
10. Να καταγράφονται οι ποσότητες των υγρών αποβλήτων που θα πηγαίνουν στις εγκαταστάσεις του
βιολογικού καθαρισμού.

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του
παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:
α) το με αριθ. Πρωτ. 82518/16-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος,
β) την από 05-10-2020 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου,
γ) την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου, μέλους της παράταξης «Κοινό των Ηπειρωτών», ότι είναι θετικοί για το
περιεχόμενο της ΜΠΕ του έργου και σημείωσε ότι θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι μικρές μονάδες, ειδικά
αυτή την περίοδο κατά την οποία οι μικρές επιχειρήσεις-τα μικρά καταστήματα αναστέλλουν την λειτουργία
τους ενώ οι μεγάλες, όπως τα supermarkets, παραμένουν ανοιχτές.
η) την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου, μέλους της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», ότι η παράταξη είναι
θετική, αφού το κτίριο προϋπήρχε, επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα από πλευρά πολεοδομίας και είναι μια
μικρή μονάδα με δικά της ζώα που επιδιώκει καθετοποίηση της παραγωγής.
ι) την τοποθέτηση του κ. Ζήκου, μέλους της παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ότι η παράταξη
είναι θετική, με την παρατήρηση για ανάγκη πραγματοποίησης αυστηρών ελέγχων.
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 11/108/10-11-2020)
Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος,
όπως διαβιβάσθηκε με το αριθμ. 82518/16-07-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –
Δυτικής Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού, με τους όρους που θέτει η υπηρεσία.
Απουσίαζε κατά τη συζήτηση του θέματος ο κ.Ριζόπουλος, μέλος της παράταξης «Ορίζοντες Ηπείρου».
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

√

Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ,
ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.

Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ
ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1) Φάκελος της ΜΠΕ
2) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα
Περιβάλλοντος
3) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του Προέδρου του
Περιφερειακού Συμβουλίου.
4) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΡΑΪΜΗ -ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Βασιλική Μαντζίλα

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

√
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Δ10

ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
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Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής
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Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
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Υπόψη: κο Πέτρο Χήρα

Κοιν:
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Θέμα 4ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του
έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α6) «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από
18.000 ινδιάνοι κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Τυροκομείο», της Τ.Κ. Ρωμιάς, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας,
Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η
εταιρεία : «ΛΑΧΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ- ΛΑΧΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΚΕ».
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ)
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος &Υδροοικονομίας ΠΕ Πρέβεζας
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ
Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η
ΦΟΡΕΑΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΕΣΤΑΛΗ Η
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου
(Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α6) «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 18.000
ινδιάνοι κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Τυροκομείο», της Τ.Κ. Ρωμιάς, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας,
Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η
εταιρεία : «ΛΑΧΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ- ΛΑΧΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΚΕ».
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Με την υποβληθείσα μελέτη εξετάζεται η ίδρυση και λειτουργία μονάδας εκτροφής ινδορνιθιών
πάχυνσης, δυναμικότητας 18.000 πτηνών ανά κύκλο εκτροφής (180 ισοδύναμων ζώων), με δύο κύκλους
εκτροφής νεοσσών ετησίως. Κατά την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑ/οίκ.37674/27-07-2016, η προς ίδρυση
δραστηριότητα υπάγεται στην 7η ομάδα "Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις", με α/α 6 "Εγκαταστάσεις
εκτροφής άλλων πτηνών", ενώ κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2 λόγω δυναμικότητας σε ισοδύναμα ζώα.
Η πτηνοτροφική μονάδα θα εγκατασταθεί στο με ΚΑΕΚ 400541213010 γεωτεμάχιο, έκτασης 11,555
στρεμμάτων, που προήλθε από το βόρειο τμήμα του με αρ. 44 τεμαχίου του αναδασμού αγροκτήματος
Ρωμιάς έτους 1988, ενώ θα απέχει 718 m από τον οικισμό Ρωμιάς, μετά από θετική απόφαση της αρμόδιας
υπηρεσίας, και 2,5 Km από την πόλη Φιλιππιάδας. Οι εγκαταστάσεις θα έχουν συνολική κάλυψη 3.313 m2
περίπου και θα αποτελούνται από δύο όμοια μεταλλικά κτίρια, διαστάσεων 103,0 m x 15,6 m, με
προσαρτημένα σιλό αποθήκευσης.
Το γεωτεμάχιο εγκατάστασης βρίσκεται μακριά από οικισμούς, ζώνες Ramsar, περιοχές δικτύου Natura
2000 ή περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης ενώ η ευρύτερη έκταση έχει γεωργοκτηνοτροφικό
χαρακτήρα. Επίσης, παρότι το γήπεδο βρίσκεται στη ζώνη περιβαλλοντικού ελέγχου του Εθνικού πάρκου
υγροτόπων Αμβρακικού κόλπου, η περιγραφόμενη δραστηριότητα είναι επιτρεπτή σύμφωνα με την κοινή
υπουργική απόφαση θεσμοθέτησης του πάρκου (ΦΕΚ Δ'/ 123/2008).
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Για την υπό ίδρυση πτηνοτροφική μονάδα έχουν χορηγηθεί:
-Η με αρ. πρωτ 78672/04-06-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ ΩΓ85ΟΡ1Γ-3Ν3) για έγκριση περιβαλλοντικών όρων ίδρυσης και λειτουργίας
πτηνοτροφικής μονάδας ορνιθιών πάχυνσης στην ίδια θέση και με τον ίδιο φορέα εκμετάλλευσης.
- Η με αρ. πρωτ. 114883/10980/27-08-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, για μείωση αποστάσεων από τις ελάχιστα απαιτούμενες.
- Η με αρ. πρωτ. 94086/9011/17-07-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, για τις τηρούμενες αποστάσεις λόγω σαλμονέλωσης.
Ανάγκες σε νερό ύδρευσης: Για την ύδρευση των πτηνών, τον δροσισμό των πτηνοθαλάμων και το
πλύσιμο αυτών στο τέλος κάθε κύκλου εκτροφής προβλέπεται ετήσια κατανάλωση 2.980 m3 νερού περίπου,
ποσότητα που θα καλύπτεται από το συλλογικό δημοτικό δίκτυο ύδρευσης.
Εκροές αερίων αποβλήτων: Από τη λειτουργία της μονάδας δεν παράγονται ιδιαίτεροι αέριοι ρύποι. Για
τις παραγόμενες οσμές προβλέπονται ολικός καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων μεταξύ των
περιόδων εκτροφής, συστήματα καθημερινού αερισμού και εξαερισμού, ρύθμιση της υγρασίας της στρωμνής
και περιορισμός της αναμόχλευσης της.
Εκροές υγρών αποβλήτων: Για τη διαχείριση των υγρών, κυρίως από πλύσεις των θαλάμων στο τέλος
κάθε κύκλου εκτροφής και από το χώρο υγιεινής του προσωπικού, θα υλοποιηθεί σύστημα σηπτικής
δεξαμενής - απορροφητικού βόθρου. Η στεγανή δεξαμενή θα έχει χωρητικότητα 55 m3 και ο απορροφητικός
βόθρος 56,5 m3, καλύπτοντας τον προβλεπόμενο όγκο υγρών αποβλήτων από τα δύο κτίρια του
πτηνοτροφείου.
Εκροές στερεών αποβλήτων: Η στρωμνή από κάθε περίοδο εκτροφής και τα πυκνόρρευστα περιττώματα
των πτηνών θα συλλέγονται σε κοπροσωρό, όπου θα παραμένουν προς ζύμωση και χώνευση, τουλάχιστον επί
τρίμηνο, πριν την τελική διάθεσή τους για λίπανση αγρών. Ο κοπροσωρός θα έχει επιφάνεια 212 m2 και
χωρητικότητα 381 m3 περίπου, καλύπτοντας τον προβλεπόμενο όγκο των παραγόμενων στερεών αποβλήτων.
Επίσης, τα νεκρά πτηνά των εκτροφών θα διατίθενται σε συνεργαζόμενη εταιρεία προς αποτέφρωση, τα
διάφορα υλικά συσκευασιών θα διατίθενται σε εταιρεία ανακύκλωσης και τα αστικού χαρακτήρα
απορρίμματα θα συλλέγονται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.
Βάση της υποβληθείσας μελέτης, έχουμε την άποψη ότι δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία της πτηνοτροφικής μονάδας καθώς η εν λόγω μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αντιμετωπίζει με ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τρόπο τις όποιες
επιπτώσεις από την σχετική δραστηριότητα. Επισημαίνεται όμως ότι είναι απαραίτητη η αυστηρή τήρηση των
περιβαλλοντικών όρων που τελικά θα εγκριθούν με την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
Σημειώνεται ότι, έως σήμερα δεν έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία μας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις
ή και διαμαρτυρίες, στα πλαίσια δημοσιοποίησης της υποβληθείσας μελέτης.
Καταλήγοντας, σας γνωρίζουμε ότι, δεν φέρουμε αντίρρηση σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία
μονάδας εκτροφής ινδορνιθιών (γαλόπουλων) πάχυνσης, δυναμικότητας 18.000 πτηνών ανά κύκλο εκτροφής,
στη θέση "Τυροκομείο" της Κοινότητας Ρωμιάς, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, με φορέα εκμετάλλευσης την
εταιρεία "Λαχανά Παναγιώτα - Λαχανάς Χρήστος Ι.Κ.Ε.", και εισηγείται θετικά για την έγκριση της
υποβληθείσας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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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. 120403/28-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος,
β) την με αριθμ. 137893/3091/02-11-2020 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος&Υδροοικονομίας ΠΕ
Πρέβεζας της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου,
γ) την ερώτηση του κ. Δημητρίου μέλους της παράταξης «Ήπειρος Όλων», προς τους Περιφερειακούς
Συμβούλους από την ΠΕ Πρέβεζας σχετικά με τον αριθμό των μονάδων που είναι εγκατεστημένες στην
περιοχή
δ)την απάντηση του κ. Κορωναίου, μέλους της παράταξης «Κοινό των Ηπειρωτών», ότι πράγματι είναι πολύ
μεγάλος ο αριθμός τους, ενώ όλο και περισσότεροι ενδιαφέρονται να ανοίξουν τέτοιες μονάδες, γι’ αυτό τον
λόγο θα πρέπει να γίνει μελέτη φέρουσας ικανότητας της περιοχής, ώστε να μπει ένα όριο.
ε) την παρατήρηση του κ.Δημητρίου μέλους της παράταξης «Ήπειρος Όλων», ότι η παράταξή του είχε
προεκλογικά τοποθετηθεί για τη δημιουργία πτηνοτροφικού πάρκου, πρόταση η οποία απορρίφθηκε για
λόγους υγείας των πτηνών, όμως οι μονάδες συνεχίζουν να αυξάνονται πολύ, χωρίς να υπάρχει χωροταξική
μελέτη, γι’αυτό η πολιτική ηγεσία του τόπου θα πρέπει να δει το θέμα με προσοχή.
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 11/109/10-11-2020)
Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος,
όπως διαβιβάσθηκε με το αριθμ. 120403/28-09-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –
Δυτικής Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού, με τους όρους που θέτει η υπηρεσία.
Απουσίαζε κατά τη συζήτηση του θέματος ο κ.Ριζόπουλος, μέλος της παράταξης «Ορίζοντες Ηπείρου».
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 ΟΡΟΥΣΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ,
ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ
ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα
Περιβάλλοντος &Υδροοικονομίας ΠΕ Πρέβεζας
2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του Προέδρου του
Περιφερειακού Συμβουλίου.
3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΡΑΪΜΗ -ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Βασιλική Μαντζίλα

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

√

