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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12o/17-12-2020 

Στις δέκα επτά(17) Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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: 

 

 Τακτικά μέλη: Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Σίμου-Τάσιου Αναστασία  Γκούμας Αχιλλέας 

2. Γοργόλης Βασίλειος  Δηλαβέρη Ρεγγίνα  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα  (Γιώτα)  Καλούδης Βασίλειος 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης)  Πατήλας Κωνσταντίνος  

5. Λάμπρου Αλκιβιάδης  Σιαράβας Κωνσταντίνος  

6. Βαρέλης Δημήτριος  Παπαχρήστου Βασίλειος 

7. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα  Κατέρης Ιωάννης 

8. Φώτης Φώτιος  Ψαθάς Βασίλειος  

9. Κορωναίος Θεόδωρος Σπέγγος Αριστείδης (Άρης)  

10. Λέκκα Χριστίνα Τρομπούκης Δημήτριος  

11. Ριζόπουλος Σπυρίδων Παππάς Δημήτριος (Τάκης)  

12. Δημητρίου Δημήτριος Φραγκούλης Παύλος  

13. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα  Κωτσαντής Κωνσταντίνος  

14.  Ζήκος Νικόλαος   
 

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

ορίσθηκε Πρόεδρος της 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. 

178826/3142/10-12-2020πρόσκληση 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. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

6. Φώτης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

7. Κορωναίος Θεόδωρος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

8. Λέκκα Χριστίνα, Περιφερειακή Σύμβουλος 

9. Ριζόπουλος Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος 

10. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, Περιφερειακός Σύμβουλος 
11. Ζήκος Νικόλαος,Περιφερειακός Σύμβουλος 

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. 
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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 11ου 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 9) :«Ίδρυση κτηνοτροφικής μονάδας , δυναμικότητας 750 μόσχων πάχυνσης (375 

Ι.Ζ.), με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ», της Τ.Κ. Πετραλώνων του 

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

δραστηριότητας είναι  η εταιρεία: «ΛΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ο.Ε.». (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, α/α 1) :«Τροποποίηση ΑΕΠΟ, πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 30.000 πτηνών 

πάχυνσης(αύξηση δυναμικότητας από 15.000 πτηνά πάχυνσης σε 30.000 πτηνά) εγκατεστημένη και 

λειτουργούσα στη θέση «Βραζέλη», υπ’αριθ. 313 τεμάχιο αναδασμού Ροδοτοπίου, του Δ. Ζίτσας , Π.Ε. 

Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας 

είναι ο κ. Ιωάννης Αργύρης. (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 7η& 10η, α/α 1) :« Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, συνολικής δυναμικότητας 30.000 

πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 20.000 πτηνά πάχυνσης σε 30.000 πτηνά),με φωτοβολταϊκό 

σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 99,9 KW,εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Τ.Κ. Γαρδικίου 

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

της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: « ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & 

Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

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

(κατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α 1) :« Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 20.400 

ορνιθίωνκρεατοπαραγωγής, στην Τ.Κ. Αμπελιάς, Δ. Ιωαννιτών , Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» . Φορέας 

πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : « Ι. ΣΑΟΥΓΚΟΣ & Γ. ΓΑΤΣΙΟΣ 

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

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

(κατηγορίας Α2, ομάδα 1) :« Ισόπεδος κυκλικός κόμβος στη διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων- Αντιρρίου, οδού 

Ιωαννίνων και συνδετήριας περιφερειακής οδού πόλης Ιωαννίνων, Δ.Ε. Ανατολής, Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, 

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

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

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

(κατηγορίας Α2, ομάδα7η, α/α 6) :«Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 6.000 ινδιάνων 

κρεατοπαραγωγής , στον αναδασμό Τ.Κ. Ροδοτοπίου, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» 

Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Ελένη Λύτη.(εισήγηση Δ/νση  

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

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

δραστηριότητας (κατηγορία Α2, ομάδα 8η&3η):«Μετατόπιση και επέκταση πλωτής μονάδας εκτροφής 

θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, που λειτουργεί σε θαλάσσια έκταση 15 στρ., δυναμικότητας 190 τόνων/ έτος, 

στη θέση «Όρμος Ορλιάς», Λωρίδας Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας της  Περιφέρειας Ηπείρου, σε 

20 στρ. χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με παράλληλο εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων και ίδρυση 

συνοδών χερσαίων υποδομών υποστήριξης της μονάδας.».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου 
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ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «ΣΚΑΛΩΜΑ Α.Ε.»(εισήγηση Δ/νση  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

Π.Η.). 

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

(Υποκατηγορία  Α2, ομάδα 10η, α/α 8)  «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο, ισχύος 160 KW, όπου θα εκμεταλλεύεται 

την αρδευτική παροχή της πηγής Τζαραγόρα, μέσω της οποίας αρδεύεται ο οικισμός Μυρσίνης της Δημοτικής 

Ενότητας Ζαλόγγου του Δήμου Πρέβεζας, Π. Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».(εισήγηση 

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

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

(κατηγορίας  Α2, ομάδα 7η& 2η,α/α 1): «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 44.800 πτηνών 

πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 24.000 πτηνά σε 44.800 πτηνά), με υδρογεώτρηση, εγκατεστημένη στη 

θέση «Μουσιάς», Τ.Κ. Ράχης, Δ.Ε Αμβρακικού, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας».Φορέας πραγματοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  ο Χριστόφορος Νίκου του Ευαγγέλου.(εισήγηση Δ/νση  

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

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

(κατηγορίας Α1, ομάδα1η, α/α 1):«Εγνατία οδός για τη λειτουργία του τμήματος 1.3.1. Αγία Αναστασία - 

Δωδώνη (Χ.Θ. 0-4=113)», Δ.Ε. Δωδώνης, Δήμου Δωδώνης, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» .Φορέας 

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

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

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

πρακτικό και οι αποφάσεις της  προηγούμενης, από 10-11-2020 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. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Γοργόλης Βασίλειος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Βαρέλης Δημήτριος 
7. Φώτης Φώτιος 
8. Κορωναίος Θεόδωρος 
9. Λέκκα Χριστίνα 
10. Ριζόπουλος Σπυρίδων 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
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Δ10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

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

Πληροφορίες: Β. Μαντζίλα 
Τηλ.: 26510 87441, 87319 
Fax:  26510 87441                                                         

Email:  epitropi.anaptyxis@php.gov.gr 

 

 
Ημερομηνία: 21-12-2010 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου):183719/3229 

Ημερομηνία:03-11-2020 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόμενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 

δραστηριότητας: 
…………………… 

 

 

 

 

 Προς: 

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

Υπόψη: κα Δ. Σπύρου 

 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. 
Τμήμα Περιβάλλοντος  
Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου 
Ενταύθα 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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

έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α 9) :«Ίδρυση κτηνοτροφικής μονάδας , δυναμικότητας 750 μόσχων 

πάχυνσης (375 Ι.Ζ.), με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ», της 

Τ.Κ. Πετραλώνων του Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η εταιρεία: «ΛΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΘΕΟΧΑΡΗΣ 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  

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 9) :«Ίδρυση κτηνοτροφικής μονάδας , δυναμικότητας 750 μόσχων πάχυνσης 

(375 Ι.Ζ.), με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ», της Τ.Κ. 

Πετραλώνων του Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας 

του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η εταιρεία: «ΛΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ο.Ε.». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι η εταιρεία ΛΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ο.Ε. 

Η μονάδα θα εγκατασταθεί σε γήπεδο έκτασης Ε=12.272,40 m2, σε θέση της Τ.Κ. Πετραλώνων του Δήμου 

Ζίτσας. Η μονάδα θα είναι δυναμικότητας 750 μόσχων πάχυνσης, ήτοι 375 Ι.Ζ. και θα είναι εγκαταστημένη σε 

κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 3.422,3 m2. Η υδροδότηση της μονάδας θα πραγματοποιείται 

μέσω υδρογεώτρησης που θα ανορυχθεί εντός του γηπέδου, βάθους 300 μέτρων και διαμέτρου 8 ιντσών. 

Η υπόψη μονάδα διαθέτει: 

•  Επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 76495/12078/5.12.2019 απόφαση της 

Δ/νσηςΠεριβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών 

•  Έγκριση Εφορίας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και Νεοτέρων Μνημείων 

Η μονάδα αποτελείται από: 

• 2 Βουστάσια για την εκτροφή συνολικής κάλυψης 3.290,51 m2 

• 3 σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών συνολικής κάλυψης 15 m2 

• Αποθηκευτικός - βοηθητικός χώρος κάλυψης 30 m2 

• Γεφυροπλάστιγγα - ζυγιστήριο κάλυψης 66,79 m2 

• Κτίριο προσωρινής διαμονής Ε = 5,00 x 10,00 = 50,00 m2 

• Κατασκευή υδρογεώτρησης. Η ανόρυξη της γεώτρησης θα πραγματοποιηθεί εντός του ίδιου γηπέδου και 

και θα είναι βάθους 300 μέτρων και διαμέτρου 8 ιντσών. Η ακριβής θέση της γεώτρησης  ορίζεται από τις 
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συντεταγμένες: Χ=221324 Υ=4395031. 

Η μονάδα του θέματος απέχει: 

• Πετράλωνα 823 m 

• Μάρμαρα 3,4 Km 

• Ελεούσα 5,2 km 

Ανάγκες σε νερό: Θα ανέρχονται στα 8212,50 m3/έτος και θα καλύπτονται από υδρογεώτρηση. 

Εκροές αερίων αποβλήτων: Από τη δραστηριότητα θα παράγονται κάποιες οσμές. 

Εκροές στερεών αποβλήτων: Στις µονάδες πάχυνσης µοσχαριών (βουστάσια κρεοπαραγωγής) τα παραγόμενα 

από τα ζώα απόβλητα είναι πυκνότερα και συλλέγονται σε κοπροσωρό χωρίς να απαιτείται διαχωρισμός. 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 και ο όγκος της θα είναι 400m2 x 2,4m = 960m3. 

Εκροές υγρών αποβλήτων: Τα υγρά (στραγγίσματα της κοπροσωρού) θα συγκεντρώνονται σε περιμετρικό 

κανάλι και από εκεί θα οδηγούνται στο σύστημα στεγανού - απορροφητικού βόθρου. Ο στεγανός βόθρος θα 

είναι κυκλικής διατομής ακτίνας 1,5m και βάθους 2m, χωρητικότητας 14,13m3. Ο απορροφητικός θα είναι 

επίσης κυκλικής διατομής ακτίνας 1,5m και βάθους 2m με παράπλευρη επιφάνεια 18,84m2. 

Το αγροτεμάχιο βρίσκεται εντός περιοχής του Δικτύου προστατευμένων περιοχών NATURA 2000 (GR2130012 - 

Ευρύτερη περιοχή πόλεως Ιωαννίνων) και εντός ορίων ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης 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 

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. 
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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 υποβάλλεται κάθε έτος η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ. 

11. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της μονάδας, θα πρέπει αρχικά να απομακρυνθεί ο εξοπλισμός (σιλό, 

μονάδες ψύξης κ.λπ.) προς μονάδες διαχείρισης τέτοιου είδους υλικών, ή να πωληθούν σε ιδιώτες για 

επαναχρησιμοποίηση, και στη συνέχεια καθαίρεση των μόνιμων κατασκευών (κτιρίων) προς μονάδες 

διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, λόγω της φύσης των υλικών. Μετά την απομάκρυνση των υλικών 

καθαίρεσης και των άχρηστων υλικών, θα πρέπει να γίνουν αποκαταστάσεις του εδάφους, π.χ. 

ομαλοποιήσεις και φυτεύεις για να επανέλθει στην πρότερη κατάσταση, ή προετοιμασία για γεωργική 

χρήση, βάση και των χρήσεων γης που επικρατούν την περιοχή. 

 

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του 

παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ. 127511/08-10-2020 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 03-11-2020 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, 

γ) την τοποθέτηση της κ. Ζέκα-Πάσχου, μέλους της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», ότι δεν είναι αρνητική με 

την ίδρυση της μονάδας,  αλλά επεσήμανε την έλλειψη γενικότερου σχεδιασμού/προγραμματισμού.  

δ) την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου, μέλους της παράταξης «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος συμφώνησε με 

την κα Ζέκα και τόνισε πως σε λίγο καιρό θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα από την υπερφόρτωση του 

λεκανοπεδίου 

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 12/110/17-12-2020) 

 

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος, 

όπως διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 127511/08-10-2020  έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα 

Περιβάλλοντος  
2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   Προέδρου 

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

 

 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ -ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Γοργόλης Βασίλειος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Βαρέλης Δημήτριος 
7. Φώτης Φώτιος 
8. Κορωναίος Θεόδωρος 
9. Λέκκα Χριστίνα 
10. Ριζόπουλος Σπυρίδων 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 
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Δ10 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

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

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

 

 

 
Ημερομηνία: 21-12-2020 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 183722/3230 

Ημερομηνία: 05-11-2020 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόμενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 

 

 

 

 Προς: 

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

Υπόψη: κα Δ. Σπύρου 

 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

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

Θέμα 2ο 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου 

(κατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α 1) :«Τροποποίηση ΑΕΠΟ, πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 30.000 

πτηνών πάχυνσης(αύξηση δυναμικότητας από 15.000 πτηνά πάχυνσης σε 30.000 πτηνά) εγκατεστημένη και 

λειτουργούσα στη θέση «Βραζέλη», υπ’αριθ. 313 τεμάχιο αναδασμού Ροδοτοπίου, του Δ. Ζίτσας , Π.Ε. 

Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της 

δραστηριότητας είναι ο κ. Ιωάννης Αργύρης. 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος  

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η 

ΦΟΡΕΑΣ) 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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

(κατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α 1) :«Τροποποίηση ΑΕΠΟ, πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 30.000 

πτηνών πάχυνσης(αύξηση δυναμικότητας από 15.000 πτηνά πάχυνσης σε 30.000 πτηνά) εγκατεστημένη και 

λειτουργούσα στη θέση «Βραζέλη», υπ’αριθ. 313 τεμάχιο αναδασμού Ροδοτοπίου, του Δ. Ζίτσας , Π.Ε. 

Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας 

είναι ο κ. Ιωάννης Αργύρης. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι ο Ιωάννης Αργύρης του Ευαγγέλου. 

Η μονάδα θα κατασκευαστεί σε γήπεδο έκτασης Ε=12.342,42m2, στη θέση «Βραζέλη» της Τ.Κ. Ροδοτοπίου του 

Δήμου Ζίτσας. Εντός του γηπέδου θα κατασκευαστούν συνολικά 2 κτίρια πτηνοθαλάμων 996,00m2 έκαστο, 4 

σιλό, κοπροσωρός και βόθροι. Στο εν λόγω αγροτεμάχιο έχει εγκατασταθεί ήδη πτηνοτροφείο Δυναμικότητας 

15.000 πτηνών (ορνίθων), για το οποίο έχει χορηγηθεί στον κο Αργύρη Ιωάννη η υπ’ αρ. πρωτ. 5711/15-06-2020 

(ΑΔΑ: ΨΡΥ17Λ9-Κ4Δ) Άδεια Εγκατάστασης από την Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ιωαννίνων. Η παρούσα μελέτη αφορά την 

εγκατάσταση ενός ακόμη πανομοιότυπου με τον υφιστάμενο πτηνοθαλάμου, ώστε να επέλθει αύξηση της 

συνολικής Δυναμικότητας από 15.000 σε 30.000 πτηνά (όρνιθες) πάχυνσης. 

Οι αποστάσεις των οικισμών από την πτηνοτροφική μονάδα είναι οι κάτωθι:  

• Ροδοτόπι : 1.250 m   

• Νεοχώρι : 2.750 m   

• Μεγάλο Γαρδίκι : 2.750 m 

Για την κατασκευή έχουν εξασφαλιστεί όλες οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 

• Την υπ΄αριθ. 14843/9.09.2019 βεβαίωση υδροδότησης του Δήμου Ζίτσας 

• Την υπ΄αριθ. 11840/17.09.2020 γνωμοδότηση του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Η. περί Σαλμονέλωσης 

• Την υπ΄αριθ. 240/10.08.2020 βεβαίωση επέκτασης πτηνοτροφικής μονάδας του ΤΟΕΒ Κρύας - Λαψίστας 
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•    Την υπ΄αριθ. 5711/15.06.2020 χορήγησης άδειας εγκατάστασης της ΔΑΟΚ Π.Η. 

•Την υπ΄αριθ. 2119/19.07.2016 απόφαση υπαγωγής σε ΠΠΔ 

•Την υπ΄αριθ. 37296/4230/16.07.2020 βεβαίωση επιτρεπόμενων χρήσεων γης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 

Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών. 

•Την θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. 

•Βεβαίωση παραλαβής κουτσουλιάς και νεκρών πτηνών της εταιρείας "ΑΠΣΙ  ΠΙΝΔΟΣ". 

Ανάγκες σε νερό: Οι ετήσιες συνολικές ανάγκες σε νερό ανέρχονται στα 1.080 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 - μετά την επέκταση - θα δίνονται παρακάτω:  

• Στεγανοί βόθροι συνολικών διαστάσεων 36,36 m3 

• Απορροφητικοί βόθροι συνολικών διαστάσεων 40,82 m3 

• Κοπροσωρός διαστάσεων 138,38 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, εφόσον δεν θα διατίθενται 

στον ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ για παραγωγή λιπάσματος. 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 "ΑΠΣΙ 

ΠΙΝΔΟΣ" όπου τα αδρανοποιεί και τα αποτεφρώνει. Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο αποτεφρωτήρας, η 

μονάδα θα διαθέτει τα νεκρά, καθώς και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιμωδών νόσων) σε ειδικούς 

ψυκτικούς χώρους (ψυκτικά δοχεία, ψυγεία ή ψυκτικούς θαλάμους) που θα υπάρχουν στη μονάδα. 

Η δραστηριότητα του θέματος βρίσκεται εκτός δικτύου Natura 2000 αλλά εντός 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 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. 
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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. 127527/08-10-2020 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 05-11-2020 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, 

γ) την με αριθμ. 171/2020 ομόφωνα θετική απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας επί του περιεχομένου της ΜΠΕ 

του έργου 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 12/111/17-12-2020) 

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος, όπως 

διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 127527/08-10-2020  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) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα 

Περιβάλλοντος  
2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   Προέδρου του 

Περιφερειακού Συμβουλίου. 
3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.    

 

 

 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ -ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Γοργόλης Βασίλειος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Βαρέλης Δημήτριος 
7. Φώτης Φώτιος 
8. Κορωναίος Θεόδωρος 
9. Λέκκα Χριστίνα 
10. Ριζόπουλος Σπυρίδων 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
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Δ10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

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

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

 

 
Ημερομηνία: 21-12-2020 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 183726/3231 

Ημερομηνία: 04-11-2020 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόμενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 

δραστηριότητας: 

 

 

 

 

 Προς: 

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

Υπόψη: κα Δ. Σπύρου 

 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

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

Θέμα 3ο 
Γνωμοδότηση  επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του 

έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η& 10η, α/α 1) :« Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, συνολικής 

δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 20.000 πτηνά πάχυνσης σε 30.000 

πτηνά),με φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 99,9 KW,εγκατεστημένη και 

λειτουργούσα στην Τ.Κ. Γαρδικίου του Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας 

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ 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  

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& 10η, α/α 1) :« Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, συνολικής δυναμικότητας 

30.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 20.000 πτηνά πάχυνσης σε 30.000 πτηνά),με 

φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 99,9 KW,εγκατεστημένη και λειτουργούσα 

στην Τ.Κ. Γαρδικίου του Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: « ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι η εταιρεία "ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ". 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στην έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων για την 

επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας εκτροφής ορνίθων πάχυνσης από 

20.000 σε 30.000 πτηνά και στην αδειοδότησηΦωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

ονομαστικής ισχύος 99,9 kW, ο οποίος είναι εγκατεστημένος από το 2013 στις στέγες των δύο κτιρίων και 

είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο Μέσης Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ. 

Η υφιστάμενη πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 20.000 ορνίθων πάχυνσης, είναι εγκατεστημένη 

και λειτουργεί στο υπ. αρίθ. 7 κληροτεμάχιο της Διανομής του Αγροκτήματος Μεγάλου Γαρδικίου, του Δήμου 

Ζίτσας με εμβαδό 8.750 m2. 

Η µονάδα δεν θα κατασκευάσει νέα κτήρια. Τα υφιστάµενα κτήρια είναι τα εξής: 
• 2 κτίρια πτηνοτροφικής µονάδας εµβαδού 908,68 m2, 

Οι αποστάσεις των οικισµών από την πτηνοτροφική µονάδα είναι οι κάτωθι:  

• Μεγάλο Γαρδίκι 925 m 

• Ροδοτόπι : 2800 m   

• Ελεούσα : 3,1 km   

• Ιωάννινα : >5 km 

Για την κατασκευή έχουν εξασφαλιστεί όλες οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 
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•Η υπ΄αριθ. πρωτ. 1810/12.08.1998 ΑΕΠΟ της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας 

Ηπείρου με λήξη αυτής στις 31.12.2013. Η ΑΕΠΟ είχε εκδοθεί στο όνομα του κου Κωνσταντίνου Ευθυμίου 

και στη συνέχεια, σύμφωνα με το υπ. αρίθ. 9.413/2005 Συμβόλαιο Πώλησης Αγροτεμαχίου, το ανωτέρω 

αγροτεμάχιο, μαζί με τα μέσα σε αυτό πτηνοτροφεία, έχουν πουληθεί από τον κο Ευθυμίου Κωνσταντίνο 

στον κοΤασιούλα Αναστάσιο. Στη συνέχεια, ο κος Αναστάσιος Τασιούλας έχει μισθώσει τα άνω ακίνητα 

στην εταιρεία «ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 

• Την θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων καθώς και της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Ιωαννίνων. 

• Την υπ' αριθ. 7894/2005/19.10.2006 Ανανέωση Άδειας λειτουργίας πτηνοτροφικής εγκατάστασης του 

πρώην Δήμου Πασσαρώνος 

• Την υπ' αριθ. 515/1999 Οικοδομική άδεια της Ν.Α. Ιωαννίνων 

• Την υπ΄αριθ.28148/3026/15.06.2020 βεβαίωση επιτρεπόμενων χρήσεων γης της Δ/νσης Περιβάλλοντος 

και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών. 

• Την υπ' αριθ. 6796/10.06.2020 γνωμοδότηση του Τμήματος Κτηνιατρικής περί πληρότητας 

προβλεπόμενων αποστάσεων 

• Υην από 11.06.2020 βεβαίωση παραλαβής κουτσουλιάς και νεκρών πτηνών της εταιρείας "ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ". 

Ανάγκες σε νερό: Οι ετήσιες συνολικές ανάγκες σε νερό ανέρχονται στα 2.094,55 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:  

• Σηπτική δεξαμενή διαστάσεων 27,23 m3 

• Απορροφητικός βόθρος διαστάσεων 31,4 m3 

• Κοπροσωρός διαστάσεων 200 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, εφόσον δεν 

θα διατίθενται στον ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ για παραγωγή λιπάσματος. 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 7-10% 

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 "ΑΠΣΙ 

ΠΙΝΔΟΣ" όπου τα αδρανοποιεί και τα αποτεφρώνει. 

Η δραστηριότητα του θέματος βρίσκεται εντός δικτύου Natura 2000 (GR 2130012 - Ευρύτερη περιοχή πόλης 

Ιωαννίνων) και εντός Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Παμβώτιδας. Στη ΜΠΕ περιλαμβάνεται η Μελέτη Ειδικής 
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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 και ηλεκτρικών 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 

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 υποβάλλεται κάθε έτος η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ. 

11. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της μονάδας, θα πρέπει αρχικά να απομακρυνθεί ο εξοπλισμός (σιλό, 

μονάδες ψύξης κ.λπ.) προς μονάδες διαχείρισης τέτοιου είδους υλικών, ή να πωληθούν σε ιδιώτες για 

επαναχρησιμοποίηση, και στη συνέχεια καθαίρεση των μόνιμων κατασκευών (κτιρίων) προς μονάδες 

διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, λόγω της φύσης των υλικών. Μετά την απομάκρυνση των υλικών 

καθαίρεσης και των άχρηστων υλικών, θα πρέπει να γίνουν αποκαταστάσεις του εδάφους, π.χ. 

ομαλοποιήσεις και φυτεύεις για να επανέλθει στην πρότερη κατάσταση, ή προετοιμασία για γεωργική 

χρήση, βάση και των χρήσεων γης που επικρατούν την περιοχή. 

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του 

παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ. 130982/14-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-

Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, 
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β) την από 04-11-2020 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, 

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής: 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση 12/112/17-12-2020) 

Γνωμοδοτεί θετικά κατά πλειοψηφία για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 

έργου του θέματος, όπως διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 130982/14-10-2020  έγγραφο της  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα 

Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, με τους όρους που θέτει η  

ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ  η κα. Ζέκα Πάσχου, μέλος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση». 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, 

ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 

 

 

Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ  ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ 
ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα 

Περιβάλλοντος  
2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   Προέδρου του 

Περιφερειακού Συμβουλίου. 
3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.    

 

 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΜΠΡΑΪΜΗ -ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Γοργόλης Βασίλειος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Βαρέλης Δημήτριος 
7. Φώτης Φώτιος 
8. Κορωναίος Θεόδωρος 
9. Λέκκα Χριστίνα 
10. Ριζόπουλος Σπυρίδων 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
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Δ10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

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

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

 

 
Ημερομηνία: 21-12-2020 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου):183730/3232 

Ημερομηνία: 09-11-2020 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόμενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 

δραστηριότητας: 

 

 

 

 

 Προς: 

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

Υπόψη: Kον 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 4ο 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του 

έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α 1) :« Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 20.400 

ορνιθίωνκρεατοπαραγωγής, στην Τ.Κ. Αμπελιάς, Δ. Ιωαννιτών , Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» . 

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

ΣΑΟΥΓΚΟΣ & Γ. ΓΑΤΣΙΟΣ 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  

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η 

ΦΟΡΕΑΣ) 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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

(κατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α 1) :« Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 20.400 

ορνιθίωνκρεατοπαραγωγής, στην Τ.Κ. Αμπελιάς, Δ. Ιωαννιτών , Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» . 

Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : « Ι. ΣΑΟΥΓΚΟΣ & 

Γ. ΓΑΤΣΙΟΣ Ο.Ε.» 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι η εταιρεία "Ι. ΣΑΟΥΓΚΟΣ & Γ. ΓΑΤΣΙΟΣ Ο.Ε.". 

Η μονάδα θα εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο, συνολικού εμβαδού Ε=4.089,35m2. Η μονάδα περιλαμβάνει τις 

εξής εγκαταστάσεις : 

• 2 πτηνοθαλάμους  με συνολικό εμβαδό 1.200 μ2. 

• 2 σιλό με συνολικό εμβαδό 8 μ2. 

Η συνολική κάλυψη θα ανέρχεται στα 1.208 μ2. 

Η υπόψη μονάδα διαθέτει: 

• Επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 260/29/11.01.2018 απόφαση της 

Δ/νσηςΠεριβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών 

• Την θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων καθώς και της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Ιωαννίνων 

• Την από 22.09.2020 βεβαίωση παραλαβής νεκρών πτηνών της εταιρείας "Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ - 

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ". 

• Την από 10.09.2018 βεβαίωση υδροδότησης της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων 

• Την με αριθ. πρωτ. 5797/10.05.2018 χορήγηση προσωρινής άδειας εγκατάστασης της ΔΑΟΚ ΠΕ Ιωαννίνων 

Οι πλησιέστεροι θεσμοθετημένοι οικισμοί είναι: 

• Επισκοπικό σε απόσταση 1.400 μέτρων 

ΑΔΑ: ΨΝΡΣ7Λ9-Γ04



 

 

22 

 

• Νεοκαισάρεια σε απόσταση 4.300 μέτρων 

Ανάγκες σε νερό: Θα ανέρχονται στα 2.282,4 μ3/έτος.  Οι ανάγκες σε νερό  θα καλύπτονται από το δίκτυο του 

Δήμου Ιωαννιτών. 

Εκροές αερίων αποβλήτων: Από τη δραστηριότητα θα παράγονται κάποιες οσμές. 

Εκροές υγρών αποβλήτων: Κατά τη λειτουργία της μονάδας τα υγρά απόβλητα είναι αυτά που δημιουργούν 

τα ζώα εντός των σταβλικών εγκαταστάσεων και στους προαύλιους χώρους, από τα νερά πλύσης των 

δαπέδων και από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού. Αυτά, θα οδηγούνται στο σύστημα στεγανού - 

απορροφητικού βόθρου που έχει κατασκευαστεί με χωρητικότητα 14,13 μ3 για τον στεγανό και 14,13 μ3 για 

τον απορροφητικό αντίστοιχα. 

Εκροές στερεών αποβλήτων: Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής μονάδας αποτελούνται από τα περιττώματα 

των πτηνών και την στρωμνή (άχυρο σιτηρών). Το σύνολο της καταναλισκόμενης ποσότητας νερού, 

αποβάλλεται στα πυκνόρρευστα περιττώματά τους. Αυτά μετά το τέλος κάθε εκτροφής μαζεύονται και 

μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένο στεγανό χώρο (κοπροσωρός) που θα κατασκευαστούν στον 

περιβάλλοντα χώρο της μονάδας. Η χωρητικότητα του θα είναι 52,5 m2 * 1,8m (μέσο ύψος) = 94,5 m³ και θα 

καλύπτουν τον όγκο των στερεών αποβλήτων της μονάδας.    

 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 

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 
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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 υποβάλλεται κάθε έτος η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ. 

11. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της μονάδας, θα πρέπει αρχικά να απομακρυνθεί ο εξοπλισμός (σιλό, 

μονάδες ψύξης κ.λπ.) προς μονάδες διαχείρισης τέτοιου είδους υλικών, ή να πωληθούν σε ιδιώτες για 

επαναχρησιμοποίηση, και στη συνέχεια καθαίρεση των μόνιμων κατασκευών (κτιρίων) προς μονάδες 

διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, λόγω της φύσης των υλικών. Μετά την απομάκρυνση των υλικών 

καθαίρεσης και των άχρηστων υλικών, θα πρέπει να γίνουν αποκαταστάσεις του εδάφους, π.χ. 

ομαλοποιήσεις και φυτεύεις για να επανέλθει στην πρότερη κατάσταση, ή προετοιμασία για γεωργική 

χρήση, βάση και των χρήσεων γης που επικρατούν την περιοχή. 

 

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του 

παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ.126218/16-10-2020 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 09-11-2020 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, 

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής: 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 12/113/17-12-2020) 

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος, 

όπως διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 126218/16-10-2020  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  

√ 
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ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, 

ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 
 

Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ  ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ 

ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα 

Περιβάλλοντος  
2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   Προέδρου του 

Περιφερειακού Συμβουλίου. 
3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.    

 

 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ -ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 

 

 
 

 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Γοργόλης Βασίλειος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Βαρέλης Δημήτριος  
7. Φώτης Φώτιος 
8. Κορωναίος Θεόδωρος 
9. Λέκκα Χριστίνα 
10. Ριζόπουλος Σπυρίδων 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

√ 
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Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

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

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

 

 
Ημερομηνία: 21-12-2020 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου):183733/3233 

Ημερομηνία: 12-11-2020 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόμενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 

δραστηριότητας: 

 

 

 

 

 Προς: 

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

Υπόψη: κον Λάμπρο Τρομπούκη 

 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

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

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

έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 1) :« Ισόπεδος κυκλικός κόμβος στη διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων- 

Αντιρρίου, οδού Ιωαννίνων και συνδετήριας περιφερειακής οδού πόλης Ιωαννίνων, Δ.Ε. Ανατολής, Δ. 

Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» .Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή 

της δραστηριότητας είναι ο Δήμος Ιωαννιτών 

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 1) :« Ισόπεδος κυκλικός κόμβος στη διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων- Αντιρρίου, οδού 

Ιωαννίνων και συνδετήριας περιφερειακής οδού πόλης Ιωαννίνων, Δ.Ε. Ανατολής, Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. 

Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» .Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της 

δραστηριότητας είναι ο Δήμος Ιωαννιτών. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι ο Δήμος Ιωαννιτών. 

Η παρούσα μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή Ισόπεδων 

Κυκλικών Κόμβων», που πρόκειται να υποβληθεί για χρηματοδότηση στην πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας 

Ηπείρου με τίτλο: «Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών 

και κέντρων» (Κωδικός Πρόσκλησης: 81/2019, Α/Α ΟΠΣ: 3721). 

Η προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση έχει σαν στόχο την βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και της 

οδικής ασφάλειας στη διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αντιρρίου, Οδού Ιωαννίνων και συνδετήριας 

περιφερειακής οδού πόλης. Οι ανωτέρω οδοί παρουσιάζουν έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα στο σημείο 

συμβολής τους. Μελετώντας τις υφιστάμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των 

οδών, τους κυκλοφοριακούς φόρτους στην περιοχή, η διαμόρφωση ενός ισόπεδου κυκλικού κόμβου με την 

αναδεδειγμένη σήμανση (κατακόρυφη και οριζόντια) θα λειτουργήσει ως στοιχείο σύνδεσης των τοπικών 

οδών εντός του πολεοδομικού ιστού, αποσκοπώντας στην ασφαλή πρόσβαση οχημάτων και διέλευση πεζών, 

ενώ θα βελτιωθεί αισθητά η χρηστικότητα των οδών και θα αναβαθμισθεί η ασφάλεια και η αισθητική της 

περιοχής.  

Το έργο βρίσκεται στη νότια είσοδο της πόλης των Ιωαννίνων στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων 

Αντιρρίου, της Περιφερειακής Οδού της πόλης και της Οδού Ιωαννίνων. Ο κόμβος αποτελεί μια από τις 

κυριότερες διασταυρώσεις του περιαστικού οδικού δικτύου του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων και αποτελείται 

από τέσσερεις κλάδους. Βάση της κυκλοφοριακής ανάλυσης και τους κυκλοφοριακούς φόρτους σχεδιασμού, 

ο κυκλικός δακτύλιος του κόμβου θα πρέπει να κατασκευαστεί με δύο λωρίδες κυκλοφορίας. 
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Η εξωτερική διάμετρος του κυκλικού κόμβου θα είναι 46 μέτρα και η μη προσπελάσιμη εσωτερική νησίδα, θα 

έχει διάμετρο 23 μέτρα. Ο κόμβος θα διαθέτει υπερβατή ζώνη κεντρικής νησίδας πλάτους 2,50 μέτρων. Το 

πλάτος των λωρίδων κυκλοφορίας του εσωτερικού δακτυλίου θα είναι 9,00 μέτρα. Στον κυκλικό κόμβο, στον 

δακτύλιο κυκλοφορίας εφαρμόζεται, ενιαία επίκλιση 2,5% προκειμένου να διοχετεύονται τα νερά του 

οδοστρώματος προς την εξωτερική οριογραμμή. Όλες οι προσβάσεις, στη σύνδεση τους με τον κόμβο, 

προσαρμόζονται μηκοτομικά. 

Κλάδος Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αντιρρίου προς Άρτα: Η είσοδος στον κόμβο από την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αντιρρίου 

(Νότια) πραγματοποιείται με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση πλάτους 3.25 m και λωρίδες καθοδήγησης 

(εξωτερική 0,30 m και εσωτερική 0,50 m). Οι κατευθύνσεις διαχωρίζονται με νησίδα πλάτους 4,00 m στην 

οποία τοποθετούνται μεταλλικά στηθαία. Στην περιοχή του κόμβου καταργούνται οι λωρίδες επιβράδυνσης 

και αναμονής αριστερής και δεξιάς στροφής. Στις οριογραμμές του οδοστρώματος κατασκευάζεται 

κρασπεδόρειθρο συνολικού πλάτους 40cm. Το πλάτος του ρείθρου είναι 25cm και η εγκάρσια κλίση του 8% 

ανεξάρτητα από την επίκλιση της αρτηρίας. Το πλάτος του κρασπέδου είναι 15cm και το ύψος του 15cm 

μετρούμενου από το βαθύ σημείο του ρείθρου. Η έξοδος από τον κόμβο προς την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αντιρρίου 

(Νότια) πραγματοποιείται με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση πλάτους 3.25 και λωρίδες καθοδήγησης 

(εξωτερική 0,30 m και εσωτερική 0,50 m). Σταδιακά η είσοδος και η έξοδος προσαρμόζεται στην υφιστάμενη 

κατάσταση της Ε.Ο.  

Κλάδος Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αντιρρίου προς Ιωάννινα: Η είσοδος στον κόμβο από την Ε.Ο. Ιωαννίνων – 

Αντιρρίου (Βόρεια) πραγματοποιείται με δύο λωρίδες πλάτους 3.25 m και λωρίδες καθοδήγησης (εξωτερική 
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0,30 m και εσωτερική 0,50 m). Οι κατευθύνσεις διαχωρίζονται με νησίδα πλάτους 3,50 m. Στην περιοχή του 

κόμβου καταργούνται οι λωρίδες επιβράδυνσης και αναμονής αριστερής και δεξιάς στροφής. Στις 

οριογραμμές του οδοστρώματος κατασκευάζεται κρασπεδόρειθρο συνολικού πλάτους 40cm. Το πλάτος του 

ρείθρου είναι 25cm και η εγκάρσια κλίση του 8% ανεξάρτητα από την επίκλιση της αρτηρίας. Το πλάτος του 

κρασπέδου είναι 15cm και το ύψος του 15cm μετρούμενου από το βαθύ σημείο του ρείθρου. Η έξοδος από 

τον κόμβο προς την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αντιρρίου (Βόρεια) πραγματοποιείται με δύο λωρίδες πλάτους 3.25 και 

λωρίδες καθοδήγησης (εξωτερική 0,30 m και εσωτερική 0,55 m). Σταδιακά η είσοδος και η έξοδος 

προσαρμόζεται στην υφιστάμενη κατάσταση της Ε.Ο..  

Κλάδος Περιφερειακής Οδού: Η είσοδος στον κόμβο από την Περιφερειακή Οδό πραγματοποιείται με δύο 

λωρίδες πλάτους 3.25 m. Στις οριογραμμές του οδοστρώματος κατασκευάζεται ρείθρο πλάτους 0,25 m και 

κράσπεδο πλάτους 0,15 m και ύψους 0,15 cm. Η έξοδος από τον κόμβο προς την Περιφερειακή Οδό 

πραγματοποιείται με δύο λωρίδες πλάτους 3.25 m. Ανάμεσα στις δύο κατευθύνσεις κατασκευάζεται 

υπερυψωμένη κατευθυντήρια διαχωριστική νησίδα. Στις οριογραμμές του οδοστρώματος κατασκευάζεται 

κρασπεδόρειθρο συνολικού πλάτους 40cm. Το πλάτος του ρείθρου είναι 25cm και η εγκάρσια κλίση του 8% 

ανεξάρτητα από την επίκλιση της αρτηρίας. Το πλάτος του κρασπέδου είναι 15cm και το ύψος του 15cm 

μετρούμενου από το βαθύ σημείο του ρείθρου. Σταδιακά η είσοδος και η έξοδος προσαρμόζεται στην 

υφιστάμενη κατάσταση της Περιφερειακής οδού.  

Κλάδος Οδού Ιωαννίνων: Η είσοδος στον κόμβο από την Οδό Ιωαννίνων πραγματοποιείται με δύο λωρίδες 

πλάτους 3.25 m. Στις οριογραμμές του οδοστρώματος κατασκευάζεται κρασπεδόρειθρο συνολικού πλάτους 

40cm. Το πλάτος του ρείθρου είναι 25cm και η εγκάρσια κλίση του 8% ανεξάρτητα από την επίκλιση της 

αρτηρίας. Το πλάτος του κρασπέδου είναι 15cm και το ύψος του 15cm μετρούμενου από το βαθύ σημείο του 

ρείθρου. Η έξοδος από τον κόμβο προς την Οδό Ιωαννίνων πραγματοποιείται με δύο λωρίδες πλάτους 3.25. 

Στις οριογραμμές του οδοστρώματος κατασκευάζεται κρασπεδόρειθρο συνολικού πλάτους 40cm. Το πλάτος 

του ρείθρου είναι 25cm και η εγκάρσια κλίση του 8% ανεξάρτητα από την επίκλιση της αρτηρίας. Το πλάτος 

του κρασπέδου είναι 15cm και το ύψος του 15cm μετρούμενου από το βαθύ σημείο του ρείθρου. Σταδιακά η 

είσοδος και η έξοδος προσαρμόζεται στην υφιστάμενη κατάσταση της Οδού Ιωαννίνων. Ανάμεσα στις δύο 

κατευθύνσεις κατασκευάζεται υπερυψωμένη κατευθυντήρια διαχωριστική νησίδα.  

Κινήσεις πεζών: Στους κλάδους του κόμβου δεν προβλέπονται διαβάσεις πεζών. Οι υφιστάμενες διαβάσεις 

καταργούνται και οι κινήσεις συστήνεται να αντικατασταθούν από πεζογέφυρες. Στην αρχή της 

περιφερειακής οδού υπάρχει ήδη κατασκευασμένη πεζογέφυρα οπότε συστήνεται οι πεζοί να καθοδηγούνται 

προς αυτήν με εφαρμογή κιγκλιδωμάτων στην οριογραμμή του οδοστρώματος. Στην Ε.Ο. συστήνεται η 

κατασκευή πεζογέφυρας ώστε να μη διακοπεί η επικοινωνία του πανεπιστημιακού ιδρύματος με το 

Πανηπειρωτικό Αθλητικό Κέντρο Ανατολής. Η προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση : 

• Δεν τροποποιεί ουσιαστικά αλλά ρυθμίζει περισσότερο οργανωμένα την υφιστάμενη κυκλοφορία και 

βοηθά στην επίτευξη συνθηκών ελεύθερης ροής για τα οχήματα, 

• Δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς 

• Υποστηρίζουν τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). 

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 540.000,00 Ευρώ σύμφωνα με την οριστική μελέτη 

οδοποιίας.  

Η δραστηριότητα του θέματος διαθέτει:. 

•  Την με αριθ. 103/2019  απόφαση θετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Ιωαννιτών 

• Το με αριθ. πρωτ. 194357/20.12.2019 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ιωαννίνων σύμφωνα με το οποίο οι 
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εκτάσεις που αφορούν την επέμβαση για την κατασκευή του έργου του θέματος δεν υπάγονται στις 

διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας 

• Θετικές γνωμοδοτήσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων 

• Απόφαση υπ' αριθ. 196795 έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Συντονιστή Α.Δ.Η.Δ.-Μ. (ΦΕΚ 

441/Β΄/13.02.2020) 

Το έργο βρίσκεται εντός περιοχής του Δικτύου προστατευμένων περιοχών NATURA 2000 (GR 2130012 - 

Ευρύτερη περιοχή πόλεως Ιωαννίνων) και εντός ορίων ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας. 

Έχει κατατεθεί Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ΜΠΕ. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

• Εκχερσώσεις, θα γίνουν μόνον εντός της περιοχής επέμβασης η οποία θα είναι κατάλληλα οριοθετημένη. 

• Θα προσδιορισθεί και θα περιφραχθεί ο εργοταξιακός χώρος (εφόσον πρόκειται για νέο χώρο) 

• Τα μηχανήματα κατασκευής θα κινούνται στους οριοθετημένους χώρους ή στις οδούς πρόσβασης. 

• Προσωρινοί σωροί υλικών από εκσκαφές κλπ, θα γίνονται αυστηρά εντός του εργοταξίου. 

• Νέα διάνοιξη Δανειοθαλάμου δεν θα απαιτηθεί. 

• Να τηρούνται τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην Οριστική Γεωλογική Μελέτη και την γεωτεχνική μελέτη 

για την αποφυγή καθιζήσεων και ασταθειών. 

• Κατά τη φάση κατασκευής θα γίνει προγραμματισμός των χωματουργικών εργασιών. Οι εκσκαφές θα 

γίνονται κατά προτεραιότητα εκτός περιόδου έντονων βροχοπτώσεων, για την αποφυγή παράσυρσης 

μεγάλων ποσοτήτων χωμάτων από τα όμβρια με μεγάλη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος 

διάβρωσης. 

• Πριν τη θεμελίωση των οχετών επιβάλλεται γενική εκσκαφή και απομάκρυνση των χαλαρών 

επιφανειακών υλικών καθώς και ομαλοποίηση της επιφάνειας θεμελίωσης. Η θεμελίωση, θα 

πραγματοποιείται σε εξυγιαντική στρώση πάχους τουλάχιστον 50cm από συμπυκνωμένο κοκκώδες υλικό. 

• Κατάλληλη συμπύκνωση και διαβροχή των υλικών επιχωμάτων 

• Η φυτοκάλυψη των επιχωμάτων με κατάλληλη βλάστηση θα γίνεται αμέσως μετά την κατασκευή τους 

• Τα απαιτούμενα υλικά (επιχώσεις, αδρανή), θα πρέπει να ληφθούν από ενεργό λατομείο της περιοχής, το 

οποίο θα διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες συμπεριλαμβανομένης και της περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης (ΑΕΠΟ). Το ίδιο ισχύει για Σκυρόδεμα και ασφαλτόμιγμα. Στο εργοτάξιο θα τηρείται αρχείο 

των αδειοδοτήσεων των προμηθευτών, και ποσοτήτων. 

• Η ύδρευση του εργοταξίου θα γίνει από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου είτε με βυτιοφόρα. Βεβαίωση 

σύνδεσης και τιμολόγια κατανάλωσης θα τηρούνται στο αρχείο στο εργοτάξιο. 

• Η απώλεια βλάστησης (ειδικά η υδρόφιλη / υδροχαρής) να είναι η απολύτως απαραίτητη, 

• Να μην γίνεται καταστροφή βλάστησης από λάθος χειρισμούς μηχανημάτων, είτε από μη απαραίτητες 

διανοίξεις και προσπελάσεις. 

• Να προηγηθεί σήμανση δένδρων που θα κοπούν 

• Εφόσον υπάρχει δυνατότητα να μεταφυτευθούν δένδρα σε άλλες θέσεις 

• Λήψη αυστηρότερων και ειδικότερων μέτρων λόγω γειτνίασης του έργου με την προστατευόμενη περιοχή 

Λίμνης Παμβώτιδας και του ήδη επιβεβαρυμμένου οικοσυστήματος αυτής. Ειδικότερα:  
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• Εγκατάσταση πάσης φύσης εργοταξιακών εγκαταστάσεων σε απόσταση μεγαλύτερη των 300μ. από τις 

ζώνες προσταςίας Β7 και Α2 της λίμνης  

• Προμήθεια των εργοταξιακών χώρων με προσροφητικά υλικά για την αντιμετώπιση τυχόν διαρροών.  

• Σε περίπτωση ατυχήματος ειδοποίηση του Φορέα Διαχείρισης και κατόπιν της αποκατάστασης διενέργεια 

δειγματοληπτικών μετρήσεων νερού (εάν η διαρροή γειτνιάζει με το ρέμα Λαγκάτσα) και εδάφους  

• Διερνέργεια ηχομετρήσεων στο μέτωπο της προστατευόμενης περιοχής, σε συστάδες δένδρων ή άλλες 

θέσεις κατόπιν προγράμματος, όταν οι θορυβώδεις εργασίες γίνονται πλησίον αυτής της περιοχής. (πχ. 

Κατασκευή γεφύρωσης Λαγκάτσας και ΚΚ6). 

• Μέτρα αντιμετώπισης των οχλήσεων από σκόνη - θόρυβο 

• Καλαίσθητη περίφραξη στους χώρους των εργοταξίων, και στους χώρους που εκτελούνται έργα 

• Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με δυνατότητα σε απρόσκοπτη κατά το δυνατό πρόσβαση των τοπικών 

κέντρων και των χρήσεων που εξυπηρετούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού. 

• Κατάλληλη σήμανση 

• Διασφάλιση προσπέλασης σε όλες τις κατοικίες ή καταστήματα οχημάτων εκτάκτου ανάγκης (π.χ. 

πυροσβεστικά, ασθενοφόρα κλπ) 

• Εξασφάλιση ελεύθερης και ασφαλούς πρόσβασης πεζών και ιδιαίτερα ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς 

και η μεταφορά εμπορευμάτων και οικοσκευών σε όλες τις οικίες, καταστήματα, στάσεις λεωφορείων, 

κοινόχρηστους χώρους, υπηρεσίες κλπ. της περιοχής 

• Έλεγχος μηχανημάτων κατασκευής: Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε καλή κατάσταση 

• Η ρύθμιση των κινητήρων θα είναι τέτοια ώστε η εκπομπή αερίων και σωματιδιακών ρύπων να μην 

υπερβαίνει τις οριακές τιμές που προσδιορίζονται από τις ΥΑ 14122/549/Ε.103/24-03-2011 και ΥΑ 

22306/1075/Ε103/29-05-2007) 

• Να γίνεται διαβροχή σωρών υλικών, σε περιόδους ισχυρών ανέμων 

• Να γίνεται καθαρισμός και διαβροχή της οδού πρόσβασης όποτε απαιτείται 

• Τα φορτηγά μεταφοράς υλικών να είναι καλυμμένα 

• Έλεγχος του θορύβου των μηχανημάτων του εργοταξίου με χρήση μοντέλων με μειωμένες εκπομπές 

θορύβου, εφοδιασμένων με πιστοποιητικό τύπου ΕΕ. Θα αιτηθούν όλα τα πιστοποιητικά τύπου ΕΚ 

σύμφωνα με την ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 141Β/1-10-2003) και την τροποποίηση της (ΦΕΚ 

Β΄286/02.03.2007), και θα αρχειοθετηθούν. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται θα φέρει την σήμανση CE 

και την ένδειξη της εγγυημένης στάθμης ηχητικής ισχύος και να συνοδεύεται από τις δηλώσεις ΕΚ 

συμμόρφωσης (πιστοποιητικά) 

• Προγραμματισμός των εργασιών έτσι ώστε να προκληθεί η ελάχιστη δυνατή παρενόχληση στο 

ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής του έργου 

• Συνεκτίμηση του θορύβου στον καθορισμό του προγράμματος των εργασιών και της μεθοδολογίας 

κατασκευής για τη μείωση των εκπομπών θορύβου 

• Θα γίνονται τακτικές μετρήσεις στις θέσεις ευαίσθητων δεκτών 1 φορά τον μήνα για όλη τη διάρκεια 

κατασκευής 

• Θα συντάσσεται «έκθεση μετρήσεων θορύβου κατά τις κατασκευαστικές εργασίες» και θα τηρείται το 
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σχετικό αρχείο 

• Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων, να τοποθετηθούν ηχοπετάσματα στα σημεία εκπομπής υψηλής 

στάθμης θορύβου 

• Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των ηχοπετασμάτων στον χώρο των εργοταξίων θα γίνεται προσεκτικά 

ώστε αυτά να προσφέρουν την απαραίτητη μόνωση. Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τα 

ηχοπετάσματα θα τοποθετούνται όσο το δυνατό πλησιέστερα στην πηγή του θορύβου 

• Η ακριβής θέση και η διαστασιολόγηση των ηχοπετασμάτων θα προκύψει κατόπιν της εκπόνησης ειδικής 

ακουστικής μελέτης υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της ΚΥΑ 211773/27-04-2012 (ΦΕΚ 1367Β/27-04-2012) 

• Τα μηχανήματα χειρισμού χωματουργικών εντός των εργοταξίων ή των μετώπων εργασίας θα 

λειτουργούν κατά το δυνατόν όσο πιο μακριά από ευαίσθητες χρήσεις σε δονήσεις 

• Να προγραμματίζονται οι φάσεις καθαιρέσεων, χωματουργικών και χειρισμών που απαιτούν 

προσκρούσεις ή διατρήσεις στο έδαφος, έτσι ώστε να μην γίνονται ταυτόχρονα 

• Να αποφεύγεται κατά το δυνατόν χρήση διατρητικού σε ώρες κοινής ησυχίας 

• Σε περίπτωση που η PPV ξεπερνά λόγω των εργασιών τις οριακές τιμές, θα διακόπτονται οι εργασίες ή θα 

μειώνεται ο ρυθμός τους και θα επανασχεδιάζεται το όλο πρόγραμμα εργασιών. Κατά τον 

επανασχεδιασμό, θα σχεδιάζονται μέτρα μείωσης των εκπομπών δόνησης, όπως κατάλληλος 

επανασχεδιασμός των εργασιών, αναδιάταξη και επαναπρογραμματισμός των πιο βαριών μηχανημάτων, 

χρήση εναλλακτικών μεθόδων και μηχανημάτων. Μετά την έγκριση του νέου σχεδίου εργασιών θα 

αρχίζουν και πάλι οι εργασίες ή θα συνεχίζουν με ρυθμό ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου 

• Να τηρείται σχετικό αρχείο μετρήσεων από τον Υπεύθυνο Περιβάλλοντος του εργοταξίου 

• Τα υπολείμματα ορυκτελαίων από τα μηχανήματα κατασκευής θα συλλέγονται σε κατάλληλη θέση του 

εργοταξίου και θα διατίθενται σε πιστοποιημένη εταιρεία διαχείρισης Α.Λ.Ε. με την οποία θα γίνουν 

συμβάσεις. Θα τηρείται σχετικό αρχείο παράδοσης – παραλαβής. Θα συντάσσεται η ετήσια έκθεση 

παραγωγού αποβλήτων 

• Τα υπολείμματα από τη χρήση υλικών βαφής – συντηρητικών, μπαταρίες κ.λπ. θα συλλέγονται και να 

διατίθενται σε πιστοποιημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. Θα τηρείται σχετικό αρχείο 

• Σε περίπτωση διαρροών καυσίμων ή πίσσας θα γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος, 

ροκανίδι ή χρήση ειδικού γεωυφάσματος αμέσως μετά τη διαφυγή. Τέτοια υλικά θα υπάρχουν στο 

εργοτάξιο για τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες για 

τη διάθεση τοξικών αποβλήτων 

• Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως έκπλυση σωρών) θα αποφεύγεται 

να γίνονται χωματουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή 

• Να χρησιμοποιηθούν χημικές τουαλέτες καθόλη τη διάρκεια κατασκευής 

• Για την προστασία του εδάφους και των νερών από διαρροές ορυκτελαίων, καυσίμων, σκυροδέματος κλπ, 

εν γένει δεν θα γίνονται πλύσεις μηχανημάτων ή συντήρησή τους εντός του χώρου κατασκευής. Η πλύση 

των μηχανημάτων κλπ θα γίνεται σε άλλους εξουσιοδοτημένους χώρους/συνεργεία 

• Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση των μηχανημάτων των εργοταξίων για την καλή λειτουργία 

τους και την αποφυγή κρουσμάτων διαρροής 

• Σε περίπτωση διαρροής υγρού χημικού θα ειδοποιείται ο υπεύθυνος καθαρισμού προκειμένου η διαρροή 
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να καθαριστεί ακολουθώντας την κατάλληλη διαδικασία. Είναι υπεύθυνος για:  

� Την απαγόρευση της πρόσβασης στην περιοχή όπου υπάρχει διαρροή 

� Την αποφυγή επαφής με το υγρό που έχει διαρρεύσει 

� Την αποτροπή εισχώρησης υγρών και μολυσμένων απορροών στη θάλασσα 

� Τον κατάλληλο καθαρισμό της διαρροής και την διαχείριση των σχετικών αποβλήτων που θα 

προκύψουν 

� Για την αντιμετώπιση μιας διαρροής θα ειδοποιηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία ή οι Πρώτες 

Βοήθειες αν υπάρξει φωτιά ή απαιτείται ιατρική βοήθεια, και θα χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα 

Μέσα Ατομικής Προστασίας, κατάλληλα για τους κινδύνους. Αν η διαρροή είναι μέχρι 10lt τότε 

μπορεί να αντιμετωπιστεί με υλικά εξουδετέρωσης ή προσροφητικά υλικά (π.χ. άμμος, ροκανίδια 

κλπ), ειδάλλως καλείται άμεσα εξωτερική βοήθεια 

� Σε κάθε περίπτωση διαρροής θα ειδοποιείται ο Φορέας διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας 

•  Τα υλικά προς απόθεση μπορούν να διατεθούν γα την αποκατάσταση λατομείων / δανειοθαλάμων της 

περιοχής μελέτης, είτε στην οικεία δημοτική αρχή για χρήση σε θέσεις ή άλλα έργα που υπάρχει ανάγκη 

εδάφους προς διάστρωση / φύτευση 

• Στο εργοτάξιο θα υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ τοξικών (συσκευασίες βαφών, μπαταρίες οχημάτων κλπ) 

και μη, στερεών αποβλήτων. Η συλλογή και διάθεση των τοξικών ή και επικίνδυνων υλικών καθώς και οι 

συσκευασίες αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τοξικά απόβλητα από 

εξουσιοδοτημένες εταιρίες 

• Για την απομάκρυνση αυτών θα τηρηθούν τα αναφερόμενα στην νομοθεσία για την διαχείριση 

αποβλήτων, όπως παρακάτω: 

• ΠΔ 115/2004 (ΦΕΚ Α 80/5.3.04) «Αντικατάσταση της 73437/148/1995 κοινής Υπ. Απόφασης «Διαχείριση 

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες « (Β΄781) και 

19817/2000 ΚΥΑ « τροποποίηση της 73537/95 ΚΥΑ κλπ (Β’963). «Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική Διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και συσσωρευτών». 

•  ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ Α82/5.3.04) « Μέτρα , όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των 

οδηγιών 2002/95, και2002/96 

• ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-03), « Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων. Εθνικός και 

Περιφερειακός σχεδιασμός» 

• ΚΥΑ 19396/1546/97 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» 

• ΚΥΑ 72751/3054/85 (ΦΕΚ 665/1.11.85).  

• Τα συνήθη απορρίμματα που παράγονται κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου θα συγκεντρώνονται σε 

ειδικό κάδο εντός του εργοταξίου. Ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου θα προβεί σε συνεννοήσεις με τον 

Δήμο της περιοχής, ώστε να εξασφαλιστεί η καθημερινή η συλλογή των παραγόμενων απορριμμάτων από 

τον χώρο των εργασιών και ειδικά κατά τους θερινούς μήνες και εν συνεχεία η μεταφορά τους στον 

καθορισμένο χώρο απόθεσης απορριμμάτων. Σχετική βεβαίωση αποκομιδής θα υπάρχει στο εργοτάξιο 

•  Για τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου θα προβεί σε συνεννοήσεις με τον 

Δήμο της περιοχής, ώστε να εξασφαλιστεί προμήθεια «μπλε κάδου» και η συλλογή των παραγόμενων 

απορριμμάτων 
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• Για όλους τους τύπους αποβλήτων θα τηρείται αρχείο παράδοσης 

• Όλα τα επικίνδυνα απόβλητα θα αποθηκεύονται προσωρινώς και διατίθενται σε συμβαλλόμενες και 

εγκεκριμένες και αδειοδοτημένες από το κράτος, Φορείς Διαχείρισης. για τη διαχείρισή τους μέσω 

κατάλληλου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης 

• Πριν την έναρξη της κατασκευής θα καταρτισθεί σχέδιο για την αντιπλημμυρική προστασία του 

εργοταξίου 

• Για την αποφυγή σπατάλης νερού από τους εργαζόμενους, θα ακολουθηθεί σύστημα διαχείρισης το οποίο 

θα περιλαμβάνει μέτρα/οδηγίες για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης 

• Η αντλήσεις όπου αυτές απαιτηθούν θα πρέπει να γίνονται ελεγχόμενα 

• Τα αντλούμενα ύδατα δεν θα καταλήγουν στο κατάστρωμα τοπικών οδών ή στα πεζοδρόμια, ούτε σε 

παρακείμενες ιδιοκτησίες 

• Εφόσον καταλήγουν σε δίκτυα ομβρίων θα πρέπει να παρεμβάλλεται αμμοσυλλέκτης 

• Εφόσον καταλήγουν σε παρακείμενες τάφρους πχ τάφρος Λαγκάτσα, θα πρέπει να εγκαθίσταται σύστημα 

εκτόνωσης στο στόμιο του σωλήνα απαγωγής, έτσι ώστε να περιορίζονται φαινόμενα διάβρωσης 

•  Η προστασία της ποιότητας των νερών εξασφαλίζεται με τη σωστή διαχείριση των υγρών και στερεών 

αποβλήτων και συνοψίζονται στα εξής:  

� Κατάλληλη επιλογή θέσης εργοταξίου μακριά από την λίμνη και τα ρέματα – εκτός προτεινόμενης 

γειτνιάζουσας ζώνης προστασίας 

� Η διάθεση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και λοιπών επικινδύνων αποβλήτων θα πρέπει να 

γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω 

� Κατά την κατασκευή των έργων υπάρχει περίπτωση διαρροών καυσίμων με άμεσο κίνδυνος ρύπανσης 

των επιφανειακών νερών, του εδάφους κλπ. ιδιαίτερα όταν η διαρροή γίνεται σε μεγάλες ποσότητες. 

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος, ροκανίδι ή 

χρήση ειδικού γεωυφάσματος αμέσως μετά τη διαφυγή. Τέτοια υλικά θα πρέπει να υπάρχουν στο 

εργοτάξιο για τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες 

για τη διάθεση τοξικών αποβλήτων 

� Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται 

χωματουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή 

� Η διάθεση των λυμάτων του προσωπικού κατασκευής του έργου θα πρέπει να γίνεται ελεγχόμενα σε 

χημικές τουαλέτες, που το περιεχόμενό τους θα διατίθεται προς επεξεργασία από εξουσιοδοτημένη 

εταιρεία 

� Θα πρέπει άμεσα να πραγματοποιείται η απομάκρυνση των υλικών εκσκαφής σε ελεγχόμενες θέσεις, 

εντός εργοταξίου, και πάντως να μην παραμένουν σωροί πλησίον τάφρων, ρεμάτων, οδών 

• Κατά την κατασκευή του έργου, θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση 

πυρκαγιάς, και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές. Ο τρόπος 

οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική 

Υπηρεσία, πριν από την έναρξη των εργασιών 

• Τόσο το εργοτάξιο, όσο ο φορέας λειτουργίας του έργου θα είναι εφοδιασμένα με τον απαιτούμενο 

αντιρρυπαντικό εξοπλισμό για την αντιμετώπιση τυχόν διαρροών πετρελαίου από τα μηχανήματα 

κατασκευής ή σε περίπτωση ατυχήματος 
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•  Τα μέτρα έναντι διαρροής πετρελαιοειδών ή άλλων διαρροών θα είναι:  

� Άμεση διακοπή εργασιών στη ζώνη που σημειώθηκε το συμβάν 

� Προσδιορισμός και οριοθέτηση της ρυπασμένης περιοχής 

� Μέτρα προστασίας του προσωπικού από την έκθεση στον παράγοντα της ρύπανσης 

� Απομάκρυνση των ατόμων που δεν έχουν εργασία ή δεν έχουν αρμοδιότητα για την αντιμετώπιση 

της έκτακτης ανάγκης 

� Χρήση κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας 

� Ενημέρωση αρμοδίων υγειονομικών αρχών 

� Ενημέρωση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας σε περίπτωση διαρροής στην Λίμνη 

� Καταγραφή συμβάντος 

� Το προσωπικό του εργοταξίου αλλά και φορέα λειτουργίας θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένα προς 

την κατεύθυνση αυτή. 

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του 

παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ. 134944/21-10-2020 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 12-11-2020 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 αρνητικόςως 

προς την υλοποίηση του έργου διότι δεν κατανοεί την σκοπιμότητά του.  

δ) την τοποθέτηση του κ. Ριζόπουλου, μέλους της παράταξης  «Ορίζοντες Ηπείρου», ότι είναι κάθετα 

αρνητικός με το έργο, καθώς δεν συμφωνεί με καμία σύγχρονη αντίληψη συγκοινωνιών. 

ε) την τοποθέτηση του κ. Δημητρίου, μέλους της παράταξης  «Ήπειρος Όλων», ότι διαφωνεί με το έργο τόσο 

πολιτικά όσο και περιβαλλοντικά, τονίζοντας ότι όταν υπάρχουν πολλές είσοδοι σε έναν κόμβο και αυξημένη 

κίνηση, το λογικό είναι να φτιάξεις ανισόπεδο κι όχι κυκλικό κόμβο, διότι θα δημιουργηθεί κυκλοφοριακό 

χάος, οπότε θα έχεις να αντιμετωπίσεις και περιβαλλοντικά προβλήματα. 

στ) την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου, μέλους της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», ότι δέχεται τα 

επιχειρήματα των περιφερειακών συμβούλων που διαφώνησαν και ότι θα ήθελε να παρουσιαστεί στην 

Επιτροπή ολόκληρη η μελέτη, οπότε δηλώνει παρούσα κατά τη συζήτηση του θέματος. 

ζ) την επισήμανση της Προέδρου κας Μπραϊμη ότι δεν πρέπει να ισοπεδώνουμε την προσπάθεια των δήμων 

και την πρότασή της για αναβολή του θέματος και διαβίβαση της ΜΠΕ με τους προβληματισμού της 

επιτροπής 

η) το γεγονός ότι έχουν λήξει οι προθεσμίες, οπότε δεν τίθεται ζήτημα αναβολής 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 κατά πλειοψηφία 

(απόφαση 12/114/17-12-2020) 

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος, 

όπως διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 134944/21-10-2020  έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 
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Δυτικής Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασμού, με τους όρους που θέτει η υπηρεσία. 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Κορωναίος, μέλος της παράταξης «Κοινό των Ηπειρωτών» 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Ριζόπουλος, μέλος της παράταξης «Ορίζοντες Ηπείρου» 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Δημητρίου, μέλος της παράταξης «Ήπειρος Όλων» 

� ΠΑΡΟΥΣΑ δήλωσε  η κα Ζέκα-Πάσχου, μέλος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση». 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, 

ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 

 

 

Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ  ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ 
ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα 

Περιβάλλοντος  
2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   Προέδρου του 

Περιφερειακού Συμβουλίου. 
3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.    

 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ -ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 

 

 

 

  

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Γοργόλης Βασίλειος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα 

(Γιώτα) 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  

(Μάκης) 
6. Βαρέλης Δημήτριος 
7. Φώτης Φώτιος 
8. Κορωναίος Θεόδωρος 
9. Λέκκα Χριστίνα 
10. Ριζόπουλος Σπυρίδων 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 

 

√ 

 

 

 

 

√ 
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Δ10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

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

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

 

 
Ημερομηνία: 21-12-2020 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου):183735/3234 

Ημερομηνία: 13-11-2020 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόμενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 

δραστηριότητας: 

 

 

 

 

 Προς: 

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

Υπόψη: κον 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 6ο 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του 

έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα7η, α/α 6) :«Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 6.000 

ινδιάνων κρεατοπαραγωγής , στον αναδασμό Τ.Κ. Ροδοτοπίου, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας 

Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Ελένη Λύτη 

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, ομάδα7η, α/α 6) :«Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 6.000 ινδιάνων 

κρεατοπαραγωγής , στον αναδασμό Τ.Κ. Ροδοτοπίου, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας 

Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Ελένη Λύτη 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι η Ελένη Λύτη. 

Η μονάδα θα εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο συνολικού εμβαδού Ε=6.342,50m2, σε θέση της Τ.Κ. Ροδοτοπίου 

του Δήμου Ζίτσας. Η μονάδα θα είναι δυναμικότητας 6.000 πτηνών πάχυνσης (γαλοπούλες) και η εκτροφή τους 

θα γίνεται σε πτηνοθάλαμο που θα κατασκευαστεί, συνολικού εμβαδού 1.052,8m2 και σε σιλό εμβαδού 9m2. 

 Η υπόψη μονάδα διαθέτει: 

•  Επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 41104/5096/4.08.2017 απόφαση της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών 

•  Την υπ΄αριθ. πρωτ. 9858/4.08.2020 γνωμοδότηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. 

Ιωαννίνων περί τήρησης αποστάσεων (Σαλμονέλωση) 

• Βεβαίωση νεκρών πτηνών της εταιρείας "Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" 

• Βεβαίωση υδροδότησης της μονάδας από το δίκτυο του Δήμου Ζίτσας με την υπ' αριθ. πρωτ. 

10155/7.08.2020 απόφαση της Τμήματος Υδρευσης & Αποχέτευσης του Δήμου Ζίτσας. 

Η μονάδα του θέματος θα απέχει: 

• Ροδοτόπι 1.400 m 

• Νεοχώρι 2,2 Km 

• Ελεούσα 5,7 km 

Ανάγκες σε νερό: Θα ανέρχονται στα 1.983 m3/έτος.  Οι ανάγκες σε νερό  θα καλύπτονται από το δίκτυο του 

Δήμου Ζίτσας. 

Εκροές αερίων αποβλήτων: Από τη δραστηριότητα θα παράγονται κάποιες οσμές. 
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Εκροές υγρών αποβλήτων: Κατά τη λειτουργία της μονάδας τα υγρά απόβλητα είναι αυτά που δημιουργούν 

τα ζώα εντός των σταβλικών εγκαταστάσεων και στους προαύλιους χώρους, από τα νερά πλύσης των 

δαπέδων και από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού. Αυτά, θα οδηγούνται στο σύστημα στεγανού – 

απορροφητικού βόθρου που θα κατασκευαστεί. Ο στεγανός βόθρος κυκλικής διατομής, θα έχει 

χωρητικότητα 16m3 ενώ ο απορροφητικός θα είναι κυκλικής διατομής με ακτίνα 1,5m και βάθος 2m, με 

παράπλευρη επιφάνεια 18,84m2. 

Εκροές στερεών αποβλήτων: Η στερεή κοπριά – στρωμνή που θα προέρχεται από τα απόβλητα των ζώων 

στο τέλος κάθε εκτροφής θα αποθηκεύεται σε κοπροσωρό που θα κατασκευαστεί στον περιβάλλοντα χώρο 

της μονάδας. Η χωρητικότητα του θα είναι 126m³ και θα καλύπτει τον όγκο των στερεών αποβλήτων της 

μονάδας. Οι τρείς πλευρές της κοπροσωρού θα είναι κατασκευασμένες από τσιμεντόλιθους, ενώ η τέταρτη 

θα είναι ανοικτή, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος και η έξοδος του φορτωτή. Η κοπροσωρός έχει στεγανό 

δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κλίσεις 5-7% περίπου για να στραγγίζουν τα δημιουργούμενα υγρά 

από τη ζύμωση. Τα υγρά (στραγγίσματα της κοπροσωρού) θα συγκεντρώνονται και θα οδηγούνται στο 

σύστημα στεγανού - απορροφητικού βόθρου. Η κοπροσωρός θα καλύπτεται ολόγυρα με σκληρό νάιλον για 

να αποφεύγεται η είσοδος βροχής. Υπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος μικροβιακή ζύμωση. Με 

την ολοκλήρωση της ωρίμανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνεψης. Μετά την απομάκρυνση της κοπριάς από 

τους θαλάμους και τη χώνεψη αυτής, θα διατίθεται για λίπασμα σε αγρούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

μείωση των θρεπτικών συστατικών των αποβλήτων λόγω αφομοίωσης από τα φυτά, τα οποία είναι κυρίως 

ενώσεις του αζώτου (ΝΟ2), του φωσφόρου (Ρ2Ο5) και του καλίου (Κ2Ο). 

Τα  νεκρά πτηνά θα οδηγούνται στην εγκατάσταση αποτέφρωσης της εταιρείας " Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ - 

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ".  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 οικιακά 

απορρίμματα που δημιουργεί το προσωπικό θα εναποτίθενται σε κάδο απορριμμάτων και θα διατίθενται σε 

εταιρεία ανακύκλωσης. 

Το αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης, εκτός ορίων οικισμού, εκτός Ζ.Ο.Ε,  εκτός του δικτύου 

προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, αλλά εντός περιοχής ευθύνης Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 

Παμβώτιδας  και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.  

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. 134852/21-10-2020 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 13-11-2020 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, 
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γ) την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου, μέλους της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», ότι πρόκειται για 

υψηλής παραγωγικότητας αγροτεμάχιο αναδασμού, που καταστρέφεται από μια άλλη χρήση. Επειδή όμως 

δεν θα μπορεί να δώσει ως αγροτεμάχιο ισοδύναμα, αυτός είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο 

ψηφίζουμε θετικά. 

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 12/115/17-12-2020) 

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος, 

όπως διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 134852/21-10-2020  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) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος  
2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   

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

 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΜΠΡΑΪΜΗ -ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Γοργόλης Βασίλειος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Βαρέλης Δημήτριος 
7. Φώτης Φώτιος 
8. Κορωναίος Θεόδωρος 
9. Λέκκα Χριστίνα 
10. Ριζόπουλος Σπυρίδων 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
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Δ10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

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

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

 

 
Ημερομηνία: 21-12-2020 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου):183737/3235 

Ημερομηνία:  
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόμενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 

δραστηριότητας: 

 

 

 

 

 Προς: 

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

Υπόψη: κον Πέτρο Χήρα 

 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

Π.Η. 
Τμήμα Περιβάλλοντος& Υδροοικονομίας ΠΕ 
Θεσπρωτίας 
Υπόψη καςΑνυφαντάκη Κασσιανής 
 Παναγή Τσαλδάρη 18, 46100 Ηγουμενίτσα 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέμα 7ο 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της 

δραστηριότητας (κατηγορία Α2, ομάδα 8η&3η):«Μετατόπιση και επέκταση πλωτής μονάδας εκτροφής 

θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, που λειτουργεί σε θαλάσσια έκταση 15 στρ., δυναμικότητας 190 τόνων/ 

έτος, στη θέση «Όρμος Ορλιάς», Λωρίδας Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας της  Περιφέρειας 

Ηπείρου, σε 20 στρ. χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με παράλληλο εκσυγχρονισμό των πλωτών 

εγκαταστάσεων και ίδρυση συνοδών χερσαίων υποδομών υποστήριξης της μονάδας.».Φορέας 

πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «ΣΚΑΛΩΜΑ 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 Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της 

δραστηριότητας (κατηγορία Α2, ομάδα 8η&3η):«Μετατόπιση και επέκταση πλωτής μονάδας εκτροφής 

θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, που λειτουργεί σε θαλάσσια έκταση 15 στρ., δυναμικότητας 190 τόνων/ 

έτος, στη θέση «Όρμος Ορλιάς», Λωρίδας Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας της  Περιφέρειας 

Ηπείρου, σε 20 στρ. χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με παράλληλο εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων 

και ίδρυση συνοδών χερσαίων υποδομών υποστήριξης της μονάδας.».Φορέας πραγματοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «ΣΚΑΛΩΜΑ Α.Ε.» 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η αρχική εταιρία, ιδρυθείσα το 1999, είχε στην ιδιοκτησία της 2 μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, η πρώτη στη 

θέση «Όρμος Ορλιάς», ετήσιας δυναμικότητας 400 τόνων, σε μισθωμένη θαλάσσια έκταση 15 στρεμμάτων, 

και την αναφερόμενη του θέματος, ετήσιας δυναμικότητας 190 τόνων, σε μισθωμένη θαλάσσια έκταση 15 

στρ.. Όταν αυτή μετονομάστηκε σε Ε. ΦΟΥΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε., εκδόθηκαν οι πρώτες άδειες για τη συνέχεια 

λειτουργίας της. Το 2006 μετονομάστηκε, για 2η φορά, σε ΟΡΛΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.. 

Με την Αρ. Πρωτ. 180874/06.11.2018 ανανέωσε την άδεια ίδρυσης και την μίσθωση της έκτασης. 

Με την Αρ. Πρωτ. 37144/13.03.2019 άλλαξε την ονομασία της σε ΣΚΑΛΩΜΑ Α.Ε.. 

Στην παρούσα φάση η εταιρία αποφάσισε να προχωρήσει σε μετεγκατάσταση της λειτουργούσας πλωτής 

μονάδας πάχυνσης σε θέση νοτιοδυτικά της υφιστάμενης, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ, προκειμένου 

να εξασφαλίσει καλύτερες φυσικές συνθήκες (βέλτιστη εκμετάλλευση των θαλάσσιων ρευμάτων της περιοχής 

– αποτελεσματικότερη ανανέωση νερού, αυξημένο βάθος κ.λ.π.) για την εκτροφή των ψαριών. Παράλληλα με 

την μετεγκατάσταση, και προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη διαχείριση της παραγωγής, η 

εταιρία προτίθεται να πραγματοποιήσει και εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων. Τονίζεται ότι τόσο η 

θέση εγκατάστασης της πλωτής μονάδας εκτροφής όσο και η θέση μετεγκατάστασης σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 

31722/04.11.2011 «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
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υδατοκαλλιέργειες και στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ 2505/Β/04.11.2011 

ανήκουν σε Περιοχή Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) κατηγορίας Α και συγκεκριμένα στην Περιοχή 

Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών ΠΑΥ Α1 «Σαγιάδα – Καλαμάς- Βάλτος Ραγιού» της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με κύρια 

υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα την ιχθυοκαλλιέργεια. Για τις περιοχές αυτές, σύμφωνα με το Άρθρο 5, 

Παρ. 1.Ι.Α. «…επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η μετεγκατάσταση εντός της ίδιας ΠΑΥ. Η θέση της υπό 

ίδρυση πλωτής μονάδας εκτροφής πληροί τα κριτήρια του άρθρου 7 της υπ’ αριθμό 31722/04.11.2011 Κ.Υ.Α. 

που αναφέρονται στη χωροθέτηση νέων μονάδων.  

Συγκεκριμένα η υπό ίδρυση πλωτή μονάδα εκτροφής απέχει:  

• Περισσότερα από χίλια (1.000) μέτρα από νόμιμες υφιστάμενες οικιστικές περιοχές ή οικισμούς.  

• Περισσότερο από χίλια (1.000m) μέτρα από μη συμβατές χρήσεις (βιομηχανικές μονάδες, εξορυκτικές 

εγκαταστάσεις κ.τ.λ.). 

• Περισσότερο από χίλια (1.000m) μέτρα από λιμενικές εγκαταστάσεις διακίνησης πετρελαιοειδών ή 

βιομηχανικών μονάδων, που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους θαλάσσιας ρύπανσης. 

• Περισσότερο από πεντακόσια (500m) μέτρα από παραλίες κολύμβησης που βρίσκονται σε άμεση 

γειτνίαση με τουριστικές εγκαταστάσεις ή οικιστικές περιοχές.  

• Στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν καταδυτικά πάρκα.  

• Δεν υπάρχουν αεροδρόμια, σε απόσταση τουλάχιστον 8 χιλιομέτρων.  

• Το βάθος της θέσης που πρόκειται να εγκατασταθεί είναι μεγαλύτερο από δέκα οχτώ (18) μέτρα στο 

κέντρο του πάρκου εκτροφής και, σε κάθε περίπτωση, διπλάσιο του ωφέλιμου βάθους των μεγαλύτερων 

διχτύων των κλωβών εκτροφής.  

• Το ποσοστό της καλυπτόμενης μισθωμένης έκτασης εγκατάστασης της πλωτής μονάδας από τους 

ιχθυοκλωβούς και τις λοιπές εγκαταστάσεις θα ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του 50%.  

• Τέλος τα όρια της θαλάσσιας έκτασης της πλωτής μονάδας θα απέχουν περισσότερο από 50 μέτρα από 

την ακτογραμμή, όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 που 

επισυνάπτεται.  

Όσον αφορά τη δυναμικότητα της πλωτής μονάδας εκτροφής στη θέση μετεγκατάστασης νοτιοδυτικά της 

υφιστάμενης, δε θα μεταβληθεί και θα συνεχίσει να ανέρχεται σε 190 τόνους ετησίως. Τα παραγόμενα 

προϊόντα θα είναι θαλάσσιοι μεσογειακοί ιχθύες, όπως αυτοί ορίζονται στην υπ’ αριθμό 

9232.1/1/11/11.01.2011 (ΦΕΚ 136/09.02.2011) Απόφαση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και 

Αλιείας. Οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες δεν θα μεταβληθούν, και συνίσταται στη χρήση των πλωτών 

ιχθυοκλωβών, μέσω των οποίων η εκτροφή των ψαριών πραγματοποιείται στο φυσικό τους περιβάλλον μέσα 

σε ειδικά δίχτυα τα οποία επιπλέουν με τη βοήθεια πλωτήρων. 

Μετά τον παράλληλο εκσυγχρονισμό της πλωτής μονάδας στη θέση μετεγκατάστασης, για την τελική ετήσια 

παραγωγή των 190 τόνων, θα εγκατασταθούν οι παρακάτω πλωτές εγκαταστάσεις:  

31 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, περιμέτρου 60μ., εσωτερικής διαμέτρου 19,1μ., βάθος διχτύων 10μ.. Η 

καλυπτόμενη επιφάνεια της νέας πλωτής μονάδας θ’ανέρχεται σε 9.831,58τ.μ. (ποσοστό 46,9%), η ωφέλιμη 

επιφάνεια εντός μισθωμένου χώρου σε 8.877τ.μ., κάθε διχτυωτός ιχθυοκλωβός θα είναι ωφέλιμου όγκου 

2.864κ.μ. ενώ ο συνολικός ωφέλιμος όγκος σε 88.776,51κ.μ..   

Σημειώνεται ότι για την επίτευξη της δυναμικότητας των 190 τόνων ετησίως, σε θεωρητική προσέγγιση, θα 

πραγματοποιείται συνολική εισαγωγή 644.298 ιχθυδίων και 342 τόνοι ιχθυοτροφής ενώ θα απαιτηθούν και 
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6.000 λίτρα ντίζελ-πετρέλαιο-βενζίνη. 

Η εταιρεία για την εξυπηρέτηση της νέας μονάδας, με την Παρούσα, ζητά την έγκριση επέμβασης, εντός της 

ζώνης παραλίας, επιφάνειας 962,20τ.μ., μέσα στην οποία έχει ήδη τσιμεντοστρωθεί τμήμα εμβαδού 

243,21τ.μ.. Με την έκδοση της ΑΕΠΟ, η εταιρεία προχωρά σε αίτηση προς τη Δ/νση Δασών Θεσπρωτίας για 

την έκδοση παραχώρησης-πρωτοκόλλου εγκατάστασης. 

Εντός της ζώνης αιγιαλού υφίστανται σήμερα, για τις οποίες, μετά την ΑΕΠΟ, θα ζητηθεί από την Κτηματική 

Υπηρεσία, η έκδοση παραχώρησης και εγκατάστασης, μια τσιμεντόστρωση επιφάνειας 116,02τ.μ., μια 

προβλήτα 105,81τ.μ. και ένας κυματοθραύστης 106,19τ.μ. εντός του θαλάσσιου χώρου. 

Τα στερεά απόβλητα, που θα προκύπτουν από την αποσυσκευασία, θα συγκεντρώνονται προσωρινά για να 

τα διαχειριστεί, βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού, η εταιρεία ΝΤΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΠΕΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.. 

Η συσκευασία των προϊόντων θα πραγματοποιείται στην εταιρεία Συσκευαστήριο Ιχθύων Θεσπρωτίας Α.Ε., 

με διακριτικό τίτλο ΔΑΓΩΝ Α.Ε., όπως αυτό επιβεβαιώνεται με το αντίστοιχο επισυναπτόμενο έγγραφο της 

Μ.Π.Ε.. 

Η πλύση των διχτύων καθώς και η αποθήκευση των ιχθυοτροφών θα πραγματοποιείται εντός της άλλης 

εγκατάστασης ιχθυοκαλλιέργειας της αναφερόμενης εταιρείας, στη θέση «Νενούδα» Λωρίδα Σαγιάδας, όπως 

αυτό επιβεβαιώνεται με το αντίστοιχο επισυναπτόμενο έγγραφο της Μ.Π.Ε.. 

Τέλος, για τα νεκρά-ακατάλληλα ψάρια, αφού αυτά συλλεγούν, θα αποστέλλονται στην εγκατάσταση της 

άλλης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της ενδιαφερόμενης εταιρείας, για την αποτέφρωσή τους, στον 

εγκατεστημένο αποτεφρωτήρα της, στη θέση «Νενούδα», Λωρίδα Σαγιάδας, Δ. Φιλιατών, όπως 

επιβεβαιώνεται με το αντίστοιχο επισυναπτόμενο έγγραφο της Μ.Π.Ε.. 

Φορέας Πρότασης – Αρμόδιος Μελέτης: Η Μελέτη συντάχθηκε και υποβλήθηκε για λογαριασμό της εταιρίας 

«ΣΚΑΛΩΜΑ Α.Ε.» από την εταιρία APC ADVANCED PLANNING – CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

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

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

εισήγηση.  

2. Η αιτούμενη τροποποίηση των διοικητικών πράξεων αδειοδότησης, αφορά ως προς τον εκσυγχρονισμό 

των πλωτών εγκαταστάσεων και αδειοδότηση χερσαίων συνοδών εγκαταστάσεων σε χερσαία έκταση και 

στη ζώνη παραλίας – αιγιαλού, χωρίς αλλαγή της υφιστάμενης δυναμικότητας.  

3. Στην προτεινόμενη θέση μετεγκατάστασης πληρούνται στο σύνολό τους οι όροι και οι προϋποθέσεις του 

Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, σύμφωνα 

με την υπ’ αριθ. 31722/2011 ΚΥΑ και της υπ’αριθμ. 121570/1866/12.06.2009 κοινής εγκυκλίου ΥΠΑΑΤ και 

ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του 

παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ.136508/23-10-2020 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 ….. εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Θεσπρωτίας της Δ/νσης  

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, 

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της 
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Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής: 

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 12/116/17-12-2020) 

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος, 

όπως διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 136508/23-10-2020 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.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα 

Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Θεσπρωτίας 
2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   Προέδρου του 

Περιφερειακού Συμβουλίου. 
3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.    

 

 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ -ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Γοργόλης Βασίλειος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Βαρέλης Δημήτριος 
7. Φώτης Φώτιος 
8. Κορωναίος Θεόδωρος 
9. Λέκκα Χριστίνα 
10. Ριζόπουλος Σπυρίδων 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 

 

√ 

 

 

 

 

√ 
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Δ10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

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

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

 

 
Ημερομηνία: 21-12-2020 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου):183739/3236 

Ημερομηνία: 07-12-2020 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου): 156404/3450 

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 

δραστηριότητας:2008361228 

 

 

 

 

 Προς: 

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

Υπόψη: κα Ελένη Αρβανιτάκη 

 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

Π.Η. 
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας        
ΠΕ Πρέβεζας 
Υπόψη κ. Μπάκα Παντελεήμωνα 
Περδικάρη 8, 48100 Πρέβεζα 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέμα 8ο 

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

έργου (Υποκατηγορία  Α2, ομάδα 10η, α/α 8)  «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο, ισχύος 160 KW, όπου θα 

εκμεταλλεύεται την αρδευτική παροχή της πηγής Τζαραγόρα, μέσω της οποίας αρδεύεται ο οικισμός 

Μυρσίνης της Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου του Δήμου Πρέβεζας,Π. Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας 

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

«ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Πρέβεζας 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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

(Υποκατηγορία  Α2, ομάδα 10η, α/α 8)  «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο, ισχύος 160 KW, όπου θα εκμεταλλεύεται 

την αρδευτική παροχή της πηγής Τζαραγόρα, μέσω της οποίας αρδεύεται ο οικισμός Μυρσίνης της Δημοτικής 

Ενότητας Ζαλόγγου του Δήμου Πρέβεζας,Π. Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης 

και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Με την υποβληθείσα μελέτη εξετάζεται η κατασκευή και η λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού έργου 

(ΜΥΗΕ), ονομαστικής ισχύος 160 KWp, στο ύψωμα "Λημέρι" της Κοινότητας Μυρσίνης, Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε. 

Πρέβεζας. Κατά την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑ/οίκ.37674/27-07-2016, η προς ίδρυση δραστηριότητα 

υπάγεται στη 10η ομάδα "Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας" με α/α 8 "Υδροηλεκτρικά έργα" και κατατάσσεται 

στην υποκατηγορία Α2 καθώς πρόκειται για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό με ισχύ μικρότερη του 0,5 MWp, ο 

οποίος θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο δίκτυο άρδευσης, θα έχει μήκος αγωγού εκτροπής 250 m < L ≤ 15 km 

και τα υδραυλικά μέρη του έργου θα είναι εκτός περιοχής Natura 2000. 

Για το υπό ίδρυση έργο έχουν χορηγηθεί: 

- Η με αρ. 2/02-04-2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μυρσίνης, με τη θετική γνωμοδότησή του για 

την κατασκευή του έργου. 

- Η με αρ. πρωτ. 97619/14-08-2020 πράξη χαρακτηρισμού εκτάσεων της Διεύθυνσης Δασών Πρέβεζας (ΑΔΑ 

ΨΟΞΧΟΡ1Γ-ΒΜΤ). 

- Η με αρ. πρωτ. 261668/183903/2472/05-08-2020 καταρχήν έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας. 

- Η με αρ. πρωτ. 244070/28650/2038/29-05-2020 θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων 

και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας. 

- Η με αρ. εξ. πρωτ. ΗΠ/369/03-06-2020 θετική γνωμοδότηση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού 

Ηπείρου. 
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Ο χώρος του ΜΥΗΕ βρίσκεται εκτός ορίων περιοχών του δικτύου Natura 2000, ζωνών Ramsar του Εθνικού 

πάρκου υγροτόπων Αμβρακικού κόλπου ή περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης ενώ η ευρύτερη έκταση 

έχει δασικό και γεωργοκτηνοτροφικό χαρακτήρα. 

Το έργο θα αξιοποιεί τη διαθέσιμη παροχή νερού από την πηγή "Τζαραγόρα", χωρίς τη χρήση 

εγκατάστασης αποταμίευσης, και θα εκμεταλλεύεται υψομετρική υδατόπτωση 80 m, με προβλεπόμενο 

βαθμό ενεργειακής εκμετάλλευσης 85,11%. Βασικές υποδομές του υπό μελέτη έργου είναι η κατασκευή 

υδροληψίας από υφιστάμενη δημοτική αρδευτική εγκατάσταση, σε υψόμετρο +174 m, η εγκατάσταση 

υπόγειου αγωγού προσαγωγής από πολυαιθυλένιο, διατομής Ø 450 και μήκους 490 m, η τοποθέτηση κτιρίου 

τύπου container, διαστάσεων 8 m x 3 m, για στέγαση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, σε υψόμετρο +94 m, 

και η δημιουργία δικτύου μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, μήκους 500 m 

περίπου. 

Επειδή το υπό μελέτη έργο θα εγκατασταθεί σε υπάρχον δημοτικό αρδευτικό σύστημα, αρμόδιος για την 

συνεχή αποδέσμευση οικολογικής παροχής νερού στο υφιστάμενο υδατόρεμα είναι ο Δήμος Πρέβεζας. Το 

νερό θα εισέρχεται στον αγωγό προσαγωγής από το σημείο υδροληψίας, θα κατευθύνεται στον 

υδροστρόβιλο και τελικά θα διοχετεύεται, χωρίς απώλειες, στην αρδευτική δεξαμενή που υφίσταται κατάντη 

του σταθμού. 

Βάση της υποβληθείσας μελέτης θεωρούμε ότι, ο παραγόμενος θόρυβος κατά τη λειτουργία του έργου 

είναι ο σημαντικότερος περιβαλλοντικός ρυπαντής και πρέπει να μειωθεί με τη χρήση κατάλληλων 

ηχομονωτικών υλικών κατά τη φάση της κατασκευής του. Επίσης, η φθορά τηςδασικής βλάστησης και οι 

επεμβάσεις στο τοπίο πρέπει να περιοριστούν στα απολύτως αναγκαία ενώ η ζώνη κατάληψης από τον αγωγό 

προσαγωγής πρέπει να αποκατασταθεί. 

Κατά την άποψή μας, η σχετική μελέτη αντιμετωπίζει με ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τρόπο τις 

όποιες επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου ενώ δεν αναμένονται άλλες ιδιαίτερες 

επιπτώσεις στο περιβάλλον. Όμως, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αυστηρή τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων, όπως θα εγκριθούν τελικά με την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας. 

Επίσης, σημειώνεται ότι, έως σήμερα δεν έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία μας έγγραφες παρατηρήσεις, 

ενστάσεις ή και διαμαρτυρίες, στα πλαίσια δημοσιοποίησης της εν λόγω μελέτης. 

Καταλήγοντας, η υπηρεσία μας δεν φέρει αντίρρηση για την κατασκευή και λειτουργία του μικρού 

υδροηλεκτρικού έργου, μέγιστης ισχύος 160 KWp, με αξιοποίηση της αρδευτικής παροχής νερού από την 

πηγή "Τζαραγόρα", στο ύψωμα "Λημέρι" της Κοινότητας Μυρσίνης, Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας, και 

υπεύθυνο φορέα την εταιρεία "Λαμπρούσης Ηλίας και Σία Ο.Ε.", και εισηγείται θετικά για την έγκριση της 

υποβληθείσας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του 

παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ. 136223/23-10-2020 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. 156404/3450/07-12-2020 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος& Υδροοικονομίας ΠΕ 

Πρέβεζας της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, 

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής: 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση 12/117/17-12-2020) 

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος, 

όπως διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 136223/23-10-2020  έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 

Δυτικής Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασμού. 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ δήλωσε  η κα Ζέκα-Πάσχου, μέλος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση». 
 

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 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ -ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

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

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 
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Δ10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

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

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

 

 
Ημερομηνία: 21-12-2020 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου):183741/3237 

Ημερομηνία: 20-11-2020 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόμενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 

δραστηριότητας: 

 

 

 

 

 Προς: 

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

Υπόψη: κα Δ. Σπύρου 

 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

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

Θέμα 9ο 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του 

έργου (κατηγορίας  Α2, ομάδα 7η& 2η,α/α 1): «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 44.800 

πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 24.000 πτηνά σε 44.800 πτηνά), με υδρογεώτρηση, 

εγκατεστημένη στη θέση «Μουσιάς», Τ.Κ. Ράχης, Δ.Ε Αμβρακικού, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας».Φορέας 

πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  ο Χριστόφορος Νίκου του 

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 7η& 2η,α/α 1): «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 44.800 πτηνών 

πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 24.000 πτηνά σε 44.800 πτηνά), με υδρογεώτρηση, εγκατεστημένη στη 

θέση «Μουσιάς», Τ.Κ. Ράχης, Δ.Ε Αμβρακικού, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας».Φορέας πραγματοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  ο Χριστόφορος Νίκου του Ευαγγέλου 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι ο Χριστόφορος Νίκου του Ευαγγέλου. 

Η υφιστάμενη πτηνοτροφική μονάδα είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στη θέση «Μουσιάς» της Τ.Κ. Ράχης, 

στο υπ’ αρ. 323 κληροτεμάχιο της Διανομής Ράχης Άρτας (1930), εμβαδού 16.727,15 m2. Το εν λόγω 

κληροτεμαχίο έχει αγορασθεί από τον φορέα του έργου κ. Νίκου Χριστόφορο σύμφωνα με τα υπ. αρίθμ. 

22008/1992 και 22055/1992 Συμβόλαια πώλησης αγροτικού ακινήτου. 

 Η μονάδα διαθέτει: 

• 2 κτίρια πτηνοτροφικής μονάδας εμβαδού 2.080 m2, 

• 2 σιλό χωρητικότητας 53,18 m3. 

 Στην εν λόγω μονάδα θα προστεθούν: 

•  2 νέα κτίρια πτηνοτροφικής μονάδας εμβαδού 2.400 m2, 

•  2 νέα σιλό χωρητικότητας 53,18 m3. 

Οι αποστάσεις των οικισμών από την πτηνοτροφική μονάδα είναι οι κάτωθι:  

• Ράχη : 1.020 m   

• Πολύδροσο : 1.500 m   

• Ανέζα : 3,8 km   

• Άρτα : 9,2 km 

Για την κατασκευή έχουν εξασφαλιστεί όλες οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 
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• Την υπ΄αριθ. 1944 π.ε./23.01.1996 ΑΕΠΟ της Δ/νσης Περ/ντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Ηπείρου 

με λήξη αυτής στις 31.12.2011, 

• Την με αριθ. 328/1993 Οικοδομική Άδεια, 

• Την με αριθ. 30/2003 Οικοδομική Άδεια προσθήκης κατ' επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, 

• Την με αριθ. 246/1994 Άδεια λειτουργίας πτηνοτροφείου του Αστυνομικού Τμήματος Περιφέρειας Άρτας, 

• Την με αριθ. πρωτ. 873/22.04.1993 Άδεια χρήσης νερού από γεώτρηση της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων 

της Ν.Α. Άρτας, 

• Βεβαίωση με αριθ. πρωτ. 1004/28.06.2016 της ΔΕΥΑ Άρτας περί μη υδροδότησης. 

• Βεβαίωση χρήσεων γης με το υπ' αριθ. πρωτ. 151/6.02.2019 έγγραφο της; Δ/νσης Πολεοδομίας και 

Χωροταξίας του Δήμου Αρταίων, 

• Την θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων καθώς και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας 

• Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης ως μη δασική σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 8127/21.01.2019 έγγραφο 

της Δ/νσης Δασών Άρτας, 

• Βεβαίωση παραλαβής νεκρών πτηνών του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας 

• 'Έκθεση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) 

Ανάγκες σε νερό: Οι ετήσιες συνολικές ανάγκες σε νερό ανέρχονται στα 2.516,48 m3 . Οι ανάγκες σε νερό  θα 

καλύπτονται από την υφιστάμενη γεώτρηση. 

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:  

• Υφιστάμενη Στεγανή δεξαμενή διαστάσεων 20,98m3 

• Νέα Στεγανή δεξαμενή διαστάσεων 20,98m3 

• Υφιστάμενος Απορροφητικός βόθρος διαστάσεων 28,26 m3 

• Νέος Απορροφητικός βόθρος διαστάσεων 28,26 m3 

• Νέος Κοπροσωρός διαστάσεων 300m3. 

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 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 που θα κατασκευαστεί μέχρι 

να διατεθεί σε αγρούς ως εδαφοβελτιωτικό. Η χωρητικότητα της κοπροσωρού θα είναι  300m³ και θα 

καλύπτει τον όγκο των στερεών αποβλήτων της μονάδας. Οι τρείς πλευρές της κοπροσωρού θα είναι 

κατασκευασμένες από τσιμεντόλιθους, ενώ η τέταρτη θα είναι ανοικτή, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος και η 

έξοδος του φορτωτή. Η κοπροσωρός έχει στεγανό δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κλίσεις 5-7% 

περίπου για να στραγγίζουν τα δημιουργούμενα υγρά από τη ζύμωση. Τα υγρά (στραγγίσματα της 

κοπροσωρού) θα συγκεντρώνονται και θα οδηγούνται στο σύστημα στεγανού - απορροφητικού βόθρου. Η 

κοπροσωρός θα καλύπτεται ολόγυρα με σκληρό νάιλον για να αποφεύγεται η είσοδος βροχής. Υπό τις 

συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος μικροβιακή ζύμωση. Με την ολοκλήρωση της ωρίμανσης ακολουθεί το 

στάδιο της χώνεψης. Μετά την απομάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάμους και τη χώνεψη αυτής, θα 

διατίθεται για λίπασμα σε αγρούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των θρεπτικών συστατικών των 

αποβλήτων λόγω αφομοίωσης από τα φυτά, τα οποία είναι κυρίως ενώσεις του αζώτου (ΝΟ2), του 
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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 του πτηνοσφαγείου του 

συνεταιρισμού «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ» όπου τα αδρανοποιεί και τα αποτεφρώνει. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την επέκταση της υφιστάμενης μονάδας εκτιμάται στις 418.000 € συν ΦΠΑ. 

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 διαμαρτυρίες. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Εξασφάλιση νέας άδειας χρήσης νερού από τη Δ/νση Υδάτων της ΑΔΗΔΜ. 

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του 

παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ. 138564/29-10-2020 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 20-11-2020 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, 

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής: 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 12/118/17-12-2020) 

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος, 

όπως διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 138564/29-10-2020  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 

 

√ 
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Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, 

ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 

 

 

Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ  ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ 

ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα 

Περιβάλλοντος  
2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   Προέδρου του 

Περιφερειακού Συμβουλίου. 
3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.    

 

 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ -ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Γοργόλης Βασίλειος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Βαρέλης Δημήτριος 
7. Φώτης Φώτιος 
8. Κορωναίος Θεόδωρος 
9. Λέκκα Χριστίνα 
10. Ριζόπουλος Σπυρίδων 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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Δ10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

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

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

 

 
Ημερομηνία: 21-12-2020 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου):183745/3238 

Ημερομηνία: 23-11-2020 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόμενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 

δραστηριότητας: 

 

 

 

 

 Προς: 

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
Γενική Διεύθυνση περιβαλλοντικής Πολιτικής 
Δ/νση Περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

Τμήμα Γ’  

Λ. Αλεξάνδρας 11 
Τ.Κ. 11473 ΑΘΗΝΑ 

Τηλ. 2106417959 

Υπόψη: κον Α. Πουρνάρα 

 

 

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 10ο 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου 

(κατηγορίας Α1, ομάδα1η, α/α 1):««Εγνατία οδός για τη λειτουργία του τμήματος 1.3.1. Αγία Αναστασία - 

Δωδώνη (Χ.Θ. 0-4=113)», Δ.Ε. Δωδώνης, Δήμου Δωδώνης, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» .Φορέας 

πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 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 Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου 

(κατηγορίας Α1, ομάδα1η, α/α 1):««Εγνατία οδός για τη λειτουργία του τμήματος 1.3.1. Αγία Αναστασία - Δωδώνη 

(Χ.Θ. 0-4=113)», Δ.Ε. Δωδώνης, Δήμου Δωδώνης, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» .Φορέας 

πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι η εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά στο έργο της Εγνατία Οδός Α.Ε. «Εγνατία οδός. 

Τμήμα Αγία Αναστασία - Δωδώνη (1.3.1)». Σκοπός της είναι η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων του υφιστάμενου έργου.  

Για το συγκεκριμένο έργο εκδόθηκε η υπ αριθμ 146398/18.07.2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων η οποία ανανέωσε την υπ’ αριθμ. 37500/29-12-1994. Ελλείψει νέας ανανέωσης 

συντάσσεται εκ νέου Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ΑΕΠΟ του έργου. 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στο τμήμα «Εγνατία οδός. Τμήμα Αγία Αναστασία - Δωδώνη (1.3.1)». Η αρχή 

του υπό εξέταση τμήματος, συνολικού μήκους 4,2 χλμ., είναι Β-ΒΔ του οικισμού της Αγίας Αναστασίας και το 

πέρας του Β-ΒΔ του οικισμού των Δραμεσίων, 1000 μέτρα περίπου πριν τη θέση του ανισόπεδου κόμβου 

Δωδώνης. Από τη Χ.Θ. 0+000 έως τη Χ.Θ. 2+220 η χάραξη της αρτηρίας διέρχεται δίπλα στη νότια όχθη του 

ρέματος Μεγ. Λάκκος, στις πλαγιές του όρους Τόμαρος. Από τη Χ.Θ. 2+200 έως Χ.Θ. 4+000 η αρτηρία 

απομακρύνεται από το ρέμα και κινείται νοτιοανατολικά σε έδαφος λοφώδες. 

Οι κοντινότεροι οικισμοί είναι: 

• Ζωοδόχος Πηγή : 800m 

• Αγία Αναστασία  : 650m 

• Δραμεσιοί : 650m   

Για το εν λόγω έργο έχουν εκδοθεί: 

• Την με αρίθ. πρωτ. 37500/29.12.1994 Κοινή Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ - Αναπλ. Υπ. ΠΕΧΩΔΕ - Υφυπ. 

Γεωργίας περί εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων για το ανωτέρω τμήμα (λήξεως αυτής στις 31.12.2004). 
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• Την με αρίθ. πρωτ. 146398/18.07.2005 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ - Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων περί τροποποίησης της ΚΥΑ εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων για το ανωτέρω τμήμα (λήξεως αυτής 

στις 31.12.2010). 

Οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Αγία 

Αναστασία – Δωδώνη από Χ.Θ.: 0 έως 4+113 εντοπίζονται στα ακόλουθα: 

• Επιβάρυνση ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και εκτίμηση της με βάση τις ποσότητες των εκπεμπόμενων ρύπων 

και με αναφορά στα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα 

• Ηχητική όχληση με βάση τις ανώτατες οριακές τιμές των δεικτών Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου (Ο.Κ.Θ) που 

έχουν καθοριστεί από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία 

•  Επιβάρυνση της ποιότητας των υδάτων απορροής και εκτίμηση της βάση δειγματοληψιών τόσο ανάντη όσο 

και κατάντη της οδού, κατά τη διάρκεια διαφορετικών χρονικών περιόδων, ούτως ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων τόσο μεταξύ διαφορετικών χρονικών περιόδων και κατ’ επέκταση 

διαφορετικών κλιματολογικών συνθηκών 

•  Επιβάρυνση παρακείμενων εδαφών και αντιαισθητικής εικόνας δρόμου από τη ρίψη απορριμμάτων των 

οποίων η διαχείριση και η τελική διάθεσή τους γίνεται βάση των προβλεπόμενων στους Περιβαλλοντικούς 

Όρους και της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας 

• Άμεσες και έμμεσες θετικές επιπτώσεις στους παρόδιους οικισμούς καθώς η λειτουργία του δρόμου 

προσφέρει αναπτυξιακές δυνατότητες στην ευρύτερη περιοχή και θετική επίπτωση στην απασχόληση έμμεσα.  

Kατά τη λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος του οδικού άξονα πραγματοποιείται παρακολούθηση των 

παραμέτρων που επιβαρύνουν και επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον της περιοχής με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε 

να μην παρατηρηθεί υποβάθμιση του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής. Συγκεκριμένα από την Εγνατία 

Οδός Α.Ε και το γραφείο Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης της Υποδιεύθυνσης Υποστήριξης Στρατηγικού 

Σχεδιασμού λαμβάνει χώρα: 

• Συστηματική παρακολούθηση των επιπέδων του Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου κατά τη λειτουργία του 

έργου. Σε περίπτωση που εντοπιστούν υπερβάσεις των θεσμοθετημένων ορίων λαμβάνονται τα απαραίτητα 

μέτρα αντιμετώπισης 

• Πρόγραμμα παρακολούθησης της συγκέντρωσης των αέριων ρυπαντών, σε επιλεγμένες περιοχές κατά μήκος 

του άξονα της οδού, βάση των απαιτήσεων των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων έγκρισης των 

Περιβαλλοντικών Όρων 

• Επίσης βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης πρόγραμμα παρακολούθησης του «ανθρακικού αποτυπώματος» 

κατά την λειτουργία του οδικού άξονα 

• Αποκομιδή των απορριμμάτων από την Εγνατία Οδό Α.Ε, μέσω ειδικών συνεργείων των εργολαβιών 

συντήρησης, με συγκέντρωση της πάσης φύσεως απορριμμάτων από την επιφάνεια, τις νησίδες και τα πρανή 

του αυτοκινητοδρόμου. Η διαχείριση και η τελική διάθεσή τους γίνεται βάση των προβλεπόμενων στους 

Περιβαλλοντικούς Όρους και της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας 

• Πρόγραμμα παρακολούθησης και εκτίμησης της ποιότητας των νερών απορροής του αυτοκινητοδρόμου στα 

σημεία εκφόρτισης σε παρακείμενους αποδέκτες. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται τόσο ανάντη όσο και 

κατάντη της οδού, κατά τη διάρκεια διαφορετικών χρονικών περιόδων, ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 

σύγκρισης των αποτελεσμάτων τόσο μεταξύ διαφορετικών χρονικών περιόδων και κατ’ επέκταση 

διαφορετικών κλιματολογικών συνθηκών. 

Στο υπό εξέταση τμήμα του αυτοκινητοδρόμου δεν τίθεται θέμα βιώσιμης εναλλακτική λύσης καθώς 

ολοκληρώθηκε και δόθηκε στην κυκλοφορία στις 17.11.2006 και δεν προβλέπεται σχεδιασμός νέου έργου 
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οδοποιίας ή επέκτασης του παρόντος από την Εγνατία Οδό Α.Ε. Η λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου από την Αγία 

Αναστασία έως τη Δωδώνη, συμβάλει στην προσβασιμότητα της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου και προκαλεί 

θετικές μακροχρόνιες μεταβολές στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και στο δημογραφικό ανάγλυφο της 

ευρύτερης περιοχής. Επίσης ευνοήθηκε και ευνοείται η διακίνηση της γεωργικής παραγωγής, των κτηνοτροφικών 

προϊόντων, των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων των βιομηχανικών εγκαταστάσεων που υπάρχουν στην 

ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων και της Ηπείρου γενικότερα. Τέλος ενισχύεται η τουριστική επισκεψιμότητα και 

η απρόσκοπτη πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης. 

Η δραστηριότητα του θέματος βρίσκεται εκτός δικτύου Natura 2000 αλλά εντός του Φορέα Διαχείρισης 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 λειτουργία της παραπάνω δραστηριότητας. 

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. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/101308/6591/20-10-2020 έγγραφο του  Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας/Δ/νση Περιβαλλοντικής αδειοδότησης /Τμήμα Γ’ , με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου 

του θέματος, 

β) την από 23-11-2020 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

Περιφέρειας Ηπείρου, 

γ) την τοποθέτηση της  κας Ζέκα-Πάσχου, μέλους της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», ότι το θέμα πρέπει να το 

δούμε σφαιρικά, γιατί μπορεί αυτό το τμήμα της Εγνατίας να μην έχει πρόβλημα, αλλά δημιουργείται παρακάτω.  

δ) την τοποθέτηση του κ. Ζήκου, μέλους της παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ότι τώρα που η 

Εγνατία είναι στην τελική ευθεία, τώρα θυμήθηκαν τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Αυτή η οδός ανήκει στον 

ελληνικό λαό και δεν θα πρέπει να δοθεί «κοψοχρονιά» σε ένα μειοδότη.  

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 12/119/17-12-2020) 

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος, όπως 

διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/101308/6591/20-10-2020 έγγραφο του  Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας/Δ/νση Περιβαλλοντικής αδειοδότησης /Τμήμα Γ’. 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα. Ζέκα-Πάσχου, μέλος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Ζήκος, μέλος της παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο». 

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-  
 

√ 
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ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, 
ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 

 

 

Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ  ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ 

ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα 

Περιβάλλοντος  
2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   Προέδρου του 

Περιφερειακού Συμβουλίου. 
3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.    

 

 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ -ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
3. Γοργόλης Βασίλειος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
6. Βαρέλης Δημήτριος 
7. Φώτης Φώτιος 
8. Κορωναίος Θεόδωρος 
9. Λέκκα Χριστίνα 
10. Ριζόπουλος Σπυρίδων 
11. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
12. Ζήκος Νικόλαος 
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