
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4o/07-04-2020 

Στα Ιωάννινα σήμερα επτά (7) Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ, συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση 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. 

43330/755/01-04-2020 πρόσκληση της Προέδρου της, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι: 

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

Περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής. 

Β. 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. Λάμπρου Αλκιβιάδης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

7. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα, Περιφερειακή Σύμβουλος 

8. Φώτης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

9. Κορωναίος Θεόδωρος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

10. Λέκκα Χριστίνα, Περιφερειακή Σύμβουλος 

11. Ριζόπουλος Σπυρίδων,Περιφερειακός Σύμβουλος 

12. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα,Περιφερειακή Σύμβουλος 

13. 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. 

ΑΔΑ: ΩΝΕΚ7Λ9-ΘΘ8



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 3ου Πρακτικού του έτους 2020 της Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος 

Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

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

του Δήμου Σουλίου για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια υλικών μεταφοράς νερού πλησίον του 

αρχαιολογικού χώρου Σουλίου για την αποκατάσταση υποδομών που επλήγησαν από τον σεισμό» 

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

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

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

του Δήμου Σουλίου για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης πρόσβασης για την 

αποκατάσταση του κάστρου «Κιάφας» Σουλίου (παροχή υπηρεσιών)» προϋπολογισμού 24.800,00 € (με 

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

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

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

6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας και της 

Ελληνικής Αστυνομίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος 

χώρου καθώς και συναρμολόγησης οικίσκων με όλα τα δίκτυα στα κέντρα υγείας του Δήμου Ζηρού»,  

προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) καιορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με 

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

4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. 

Πρέβεζας και του Δήμου Ζηρού  για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση επέκτασης περιφεριακής 

οδού Θεσπρωτικού» προϋπολογισμού 570.000,00 €. (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την 

Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

του έργου. 

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

έργουου (Υποκατηγορία  Α2, ομάδα 8η, α/α1 & 5)  «Επέκταση υφιστάμενης μονάδας εκτροφής & 

εκκολαπτήριο ψαριών γλυκού νερού (πέστροφας), δυναμικότητας 1.500 τόνων ετησίως, στη θέση 

«ΧΟΧΛΑ», της Δ.Ε. Φαναρίου, του Δ. Πάργας / Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας 

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

ΧΟΧΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.».(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, ομάδα 7η, α/α 9  : « Αύξηση δυναμικότητας μονάδας βουστασίου από 48 σε 250 

αγελάδες γαλακτοπαραγωγής με 170 παράγωγα στη θέση «Δελιάσινος» της Τ.Κ. Μικρής Γότιστας του 

Δήμου Μετσόβου Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της 

δραστηριότητας είναι  οι ΥΙΟΙ Τ.  ΒΑΔΕΒΟΥΛΗ Ο.Ε.. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασμού Π.Η.). 

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

έργου/δραστηριότητα (Υποκατηγορίας  Α1, ομάδα 3η, α/α 3): «:Τουριστικός Λιμένας (Μαρίνα) 

Ηγουμενίτσας, δυναμικότητας 340 θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής διαφόρων κατηγοριών 

μήκους 10 έως και 25 μ. του Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας.».Φορέας πραγματοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. 

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

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

έργου (Υποκατηγορίας  Α1, ομάδα 5η, α/α 1): «Τροποποίηση της με α.π. 144974/8.06.2005 Κ.Υ.Α. έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων του Λιμένα Ηγουμενίτσας ως προς την εκμετάλλευση λατομείου στη θέση 

ΑΔΑ: ΩΝΕΚ7Λ9-ΘΘ8



"ΜΥΛΟΙ" του Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας για τις ανάγκες κατασκευής του λιμένα.». Φορέας 

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

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΕΥΔΕ/ ΚΣΣΥ»..(εισήγηση Δ/νση  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

Π.Η.). 

9. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Τροποποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας  Α2, ομάδα 7η): «Πτηνοτροφική μονάδα, δυναμικότητας 36.000 πτηνών 

πάχυνσης ( αύξηση δυναμικότητας από 18.000 πτηνά σε 36.000) εγκατεστημένη στη θέση «Βάλτος», της 

Τ.Κ. Κωστακιών, Δ.Ε. Φιλοθέης του  Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας».Φορέας πραγματοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΣ. (εισήγηση Δ/νση 

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

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

έργου (κατηγορίας  Α2, ομάδα 1η): «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας- 

Ευρυτανίας (τμήμα Αστροχώρι-Μεγαλόχαρη, Δ.Ε. Τετραφυλλίας- Β’ Φάση) Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη, 

Π.Ε. Άρτας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/Π.Ε. ΑΡΤΑΣ.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & 

Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

 

Σημειώνεται ότι μετά από πρόταση της Προέδρου της Επιτροπής συζητήθηκε και το ακόλουθο θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης: 
 

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

του Δήμου Πάργας. για την υλοποίηση του έργου: «Ολοκλήρωση δικτύου συλλογής ακαθάρτων της 

πόλης της Πάργας» προϋπολογισμού 23.239,08 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την 

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

 

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

επικυρώθηκε το πρακτικό και οι αποφάσεις της  προηγούμενης, από 04-03-2020 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. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
2. Γοργόλης Βασίλειος  
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
5. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
6. Βαρέλης Δημήτριος 
7. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα  
11. Ριζόπουλος Σπυρίδων 
12. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
13. Ζήκος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 4/07-04-2020 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 

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

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

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

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

δημόσια συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, στις επτά (07) Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 

11:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.οικ. 43330/755/01-04-2020 Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

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

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

Β.  Τα μέλη: Σίμου-Τάσιου Αναστασία, Γοργόλης Βασίλειος, Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Γαϊτανίδης 
Πρόδρομος  (Μάκης), Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης), Λάμπρου Αλκιβιάδης, Βαρέλης Δημήτριος, 

Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα, Φώτης Φώτιος, Κορωναίος Θεόδωρος, Λέκκα Χριστίνα, Ριζόπουλος Σπυρίδων, 

Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα και Ζήκος Νικόλαος Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

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

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

Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 1ο 

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

του Δήμου Σουλίου για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια υλικών μεταφοράς νερού πλησίον του 

αρχαιολογικού χώρου Σουλίου για την αποκατάσταση υποδομών που επλήγησαν από τον σεισμό» 

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

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

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

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010, ΦΕΚ 233/τ. Α΄/27-12-2010) όπως 

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

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

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

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

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

Διαύγεια». 

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

5. Το με αριθμ.πρωτ. 3420/01-04-2020 αίτημα του Δήμου Σουλίου. 

6. Τη με αριθμ. 42546/1372/30-03-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί διάθεσης πίστωσης και 

ορισμού αποφαινομένων οργάνων. 

7. Την παρατήρηση του κ. Κορωναίου, μέλους της παράταξης "Κοινό των Ηπειρωτών", ότι συμφωνούν με το 

έκτακτο της περίπτωσης οπότε είναι θετικοί με την εκτέλεση του έργου. 

8. Την παρατήρηση του κ. Ριζόπουλου, μέλους της παράταξης "Ορίζοντες Ηπείρου", ότι πράγματι πρόκειται 

για κάτι έκτακτο και γι'αυτό και είναι θετικός στο να προχωρήσει το έργο, αλλά επισήμανε ότι αποτελεί 
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κλασσική περίπτωση κατάτμισης και την απάντηση της Προέδρου κ. Μπραϊμη, ότι ξεκάθαρα δεν 

πρόκειται για κατάτμιση καθώς το ένα έργο (1ο θέμα) αφορά ύδρευση, ενώ το άλλο (2ο θέμα) αφορά 

οδοποιία. 

9. Τις παρατηρήσεις της κ. Ζέκα-Πάσχου, μέλους της παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση", ότι αναγνωρίζει την 

αναγκαιότητα του έργου αλλά όσα αναφέρονται στην προγραμματική, το αίτημα του Δήμου και τη 

χρηματοδότηση δεν σχετίζονται με το έργο κι ότι έπρεπε να πάμε σε διεθνή διαγωνισμό. 

10. Την ενημέρωση από την κ. Πρόεδρο για την κατάσταση στην περιοχή του κάστρου της Κιάφας μετά το 

σεισμό και την αναγκαιότητα διάνοιξης μονοπατιού για την διέλευση των απαραίτητων μηχανημάτων 

αλλά και την αναγκαιότητα μεταφοράς νερού στην ίδια περιοχή, καθώς και την απάντησή της στην κ. 

Ζέκα-Πάσχου ότι δεν χρειάζεται διεθνής διαγωνισμός για τόσο μικρά έργα. 
11. Την παρατήρηση του κ. Ζήκου, μέλους της παράταξης "Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο", ότι συμφωνεί 

με την εκτέλεση του έργου, αλλά τόνισε πως θα πρέπει να απευθυνθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες στις 

εργολαβικές οργανώσεις για να στείλουν κι από εκεί προσφορές όσοι μπορούν. 

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

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 4/38/07-04-2020) 
 

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

Ηπείρου και του Δήμου Σουλίου για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια υλικών μεταφοράς νερού 

πλησίον του αρχαιολογικού χώρου Σουλίου για την αποκατάσταση υποδομών που επλήγησαν από τον 

σεισμό» προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ). 

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

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

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή του τον κ. Αντωνίου Ιωάννη, ΤΕ Μηχανικών 

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

 

β) τον κ. Νάκα Αθανάσιο, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης  Τεχνικών Έργων 

ΠΕ Ιωαννίνων με αναπληρωτή του τον κ. Καραγιαννίδη Χρήστο, ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

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

 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ -ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
1. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
2. Γοργόλης Βασίλειος  
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
5. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
6. Βαρέλης Δημήτριος 
7. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα  
11. Ριζόπουλος Σπυρίδων 
12. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
13. Ζήκος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 4/07-04-2020 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 

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

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

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

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

δημόσια συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, στις επτά (07) Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 

11:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.οικ. 43330/755/01-04-2020 Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

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

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

Β. Τα μέλη: Σίμου-Τάσιου Αναστασία, Γοργόλης Βασίλειος, Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Γαϊτανίδης 
Πρόδρομος  (Μάκης), Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης), Λάμπρου Αλκιβιάδης, Βαρέλης Δημήτριος, 

Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα, Φώτης Φώτιος, Κορωναίος Θεόδωρος, Λέκκα Χριστίνα, Ριζόπουλος Σπυρίδων, 

Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα και Ζήκος Νικόλαος Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

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

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

Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 2ο 

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

του Δήμου Σουλίου για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης πρόσβασης για την 

αποκατάσταση του κάστρου «Κιάφας» Σουλίου (παροχή υπηρεσιών)» προϋπολογισμού 24.800,00 € (με 

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

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

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

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010, ΦΕΚ 233/τ. Α΄/27-12-2010) όπως 

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

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

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

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

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

Διαύγεια». 

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

5. Το με αριθμ.πρωτ. 3420/01-04-2020 αίτημα του Δήμου Σουλίου. 

6. Τη με αριθμ. 42549/1373/30-03-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί διάθεσης πίστωσης και 

ορισμού αποφαινομένων οργάνων. 

7. Την παρατήρηση του κ. Κορωναίου, μέλους της παράταξης "Κοινό των Ηπειρωτών", ότι συμφωνούν με το 

έκτακτο της περίπτωσης οπότε είναι θετικοί με την εκτέλεση του έργου. 

8. Την παρατήρηση του κ. Ριζόπουλου, μέλους της παράταξης "Ορίζοντες Ηπείρου", ότι πράγματι πρόκειται 

για κάτι έκτακτο και γι'αυτό και είναι θετικός στο να προχωρήσει το έργο, αλλά επισήμανε ότι αποτελεί 

ΑΔΑ: ΩΝΕΚ7Λ9-ΘΘ8



κλασσική περίπτωση κατάμισης και την απάντηση της Προέδρου κ. Μπραϊμη, ότι ξεκάθαρα δεν πρόκειται 

για κατάτμιση καθώς το ένα έργο (1ο θέμα) αφορά ύδρευση, ενώ το άλλο (2ο θέμα) αφορά οδοποιία. 

9. Τις παρατηρήσεις της κ. Ζέκα-Πάσχου, μέλους της παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση", ότι αναγνωρίζει την 

αναγκαιότητα του έργου αλλά όσα αναφέρονται στην προγραμματική, το αίτημα του Δήμου και τη 

χρηματοδότηση δεν σχετίζονται με το έργο κι ότι έπρεπε να πάμε σε διεθνή διαγωνισμό. 

10. Την ενημέρωση από την κ. Πρόεδρο για την κατάσταση στην περιοχή του κάστρου της Κιάφας μετά το 

σεισμό και την αναγκαιότητα διάνοιξης μονοπατιού για την διέλευση των απαραίτητων μηχανημάτων 

αλλά και την αναγκαιότητα μεταφοράς νερού στην ίδια περιοχή, καθώς και την απάντησή της στην κ. 

Ζέκα-Πάσχου ότι δεν χρειάζεται διεθνής διαγωνισμός για τόσο μικρά έργα. 

11. Την παρατήρηση του κ. Ζήκου, μέλους της παράταξης "Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο", ότι συμφωνεί 
με την εκτέλεση του έργου, αλλά τόνισε πως θα πρέπει να απευθυνθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες στις 

εργολαβικές οργανώσεις για να στείλουν κι από εκεί προσφορές όσοι μπορούν. 

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

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 4/39/07-04-2020) 
 

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

Ηπείρου και του Δήμου Σουλίου για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης πρόσβασης για την 

αποκατάσταση του κάστρου «Κιάφας» Σουλίου (παροχή υπηρεσιών)» προϋπολογισμού 24.800,00 € (με 

ΦΠΑ). 

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

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

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή του τον κ. Αντωνίου Ιωάννη, ΤΕ Μηχανικών 

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

β) τον κ. Νάκα Αθανάσιο, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης  Τεχνικών Έργων 

ΠΕ Ιωαννίνων με αναπληρωτή του τον κ. Καραγιαννίδη Χρήστο, ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

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

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ -ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
1. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
2. Γοργόλης Βασίλειος  
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
5. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
6. Βαρέλης Δημήτριος 
7. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα  
11. Ριζόπουλος Σπυρίδων 
12. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
13. Ζήκος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 4/07-04-2020 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 

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

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

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

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

δημόσια συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, στις επτά (07) Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 

11:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.οικ. 43330/755/01-04-2020 Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

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

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

Β.  Τα μέλη: Σίμου-Τάσιου Αναστασία, Γοργόλης Βασίλειος, Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Γαϊτανίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), Λάμπρου Αλκιβιάδης, Βαρέλης Δημήτριος, Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα, Φώτης Φώτιος, 

Κορωναίος Θεόδωρος, Λέκκα Χριστίνα, Ριζόπουλος Σπυρίδων, Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα και Ζήκος Νικόλαος 

Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

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

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

Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 3ο 

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

6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας και της 

Ελληνικής Αστυνομίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος 

χώρου καθώς και συναρμολόγησης οικίσκων με όλα τα δίκτυα στα κέντρα υγείας του Δήμου Ζηρού»,  

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

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

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

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

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

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

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

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

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

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

Διαύγεια». 

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

Ηπείρου(ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-2019). 

5. Το με αριθμ.πρωτ. 15909/03-04-2020 έγγραφο της Διοίκησης της 6ης  Υγειονομικής Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου& Δυτικής Ελλάδος. 

6. Τη με αριθμ. 41147/1288/23-03-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί διάθεσης πίστωσης και 

ορισμού αποφαινομένων οργάνων. 

ΑΔΑ: ΩΝΕΚ7Λ9-ΘΘ8



7. Την παρατήρηση του κ. Ζήκου, μέλους της παράταξης "Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο", ότι συμφωνεί 

με την εκτέλεση του έργου, αλλά τόνισε πως θα πρέπει να απευθυνθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες στις 

εργολαβικές οργανώσεις για να στείλουν κι από εκεί προσφορές όσοι μπορούν. 

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

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 4/40/07-04-2020) 
 

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

6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας και της Ελληνικής 

Αστυνομίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου καθώς και 

συναρμολόγησης οικίσκων με όλα τα δίκτυα στα κέντρα υγείας του Δήμου Ζηρού»,  προϋπολογισμού 

24.800,00 €. (με ΦΠΑ). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ -ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΝΕΚ7Λ9-ΘΘ8



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 4/07-04-2020 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 

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

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

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

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

δημόσια συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, στις επτά (07) Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 

11:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.οικ. 43330/755/01-04-2020 Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

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

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

Β.  Τα μέλη: Σίμου-Τάσιου Αναστασία, Γοργόλης Βασίλειος, Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Γαϊτανίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), Λάμπρου Αλκιβιάδης, Βαρέλης Δημήτριος, Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα, Φώτης Φώτιος, 

Κορωναίος Θεόδωρος, Λέκκα Χριστίνα, Ριζόπουλος Σπυρίδων, Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα και Ζήκος Νικόλαος 

Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

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

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

Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. 

Πρέβεζας και του Δήμου Ζηρού  για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση επέκτασης περιφεριακής 

οδού Θεσπρωτικού» προϋπολογισμού 570.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την 

Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

του έργου. 

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

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010, ΦΕΚ 233/τ. Α΄/27-12-2010) όπως 

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

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

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

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

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

Διαύγεια». 

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

5. Τη με αριθμ. 9/2020 (ΑΔΑ: Ψ8Φ9ΩΡ0-750) ομόφωνα θετική απόφαση του Δήμου Ζηρού 

6. Τη με αριθμ. 141487/4644/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί διάθεσης πίστωσης 

και ορισμού αποφαινομένων οργάνων. 

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

 
 
 

ΑΔΑ: ΩΝΕΚ7Λ9-ΘΘ8



Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 4/41/07-04-2020) 

 

Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. 

Πρέβεζας και του Δήμου Ζηρού  για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση επέκτασης περιφεριακής 

οδού Θεσπρωτικού» προϋπολογισμού 570.000,00 €. (με ΦΠΑ). 

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

Πρέβεζας: 

α) τον Κατσιμπόκη Κωνσταντίνο,ΠΕ Μηχανικών (Πολτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Πρέβεζας  με αναπληρωτή του τον Κατσάνο Νικόλαο, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), 

υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πρέβεζας και  

β) την Βαγγελάκη Γλυκερία, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Πρέβεζας  με αναπληρώτριά της την Παπαγεωργίου Σοφία,ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πρέβεζας. 

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

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

 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ -ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΝΕΚ7Λ9-ΘΘ8



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: 13-04-2020 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 46321 / 861 

Ημερομηνία: 13-03-2020 
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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. Συρμακέση 

 

 

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 

έργουου (Υποκατηγορία  Α2, ομάδα 8η, α/α1 & 5)  «Επέκταση υφιστάμενης μονάδας εκτροφής & 

εκκολαπτήριο ψαριών γλυκού νερού (πέστροφας), δυναμικότητας 1.500 τόνων ετησίως, στη θέση 

«ΧΟΧΛΑ», της Δ.Ε. Φαναρίου, του Δ. Πάργας / Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας 

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

ΧΟΧΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» 

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

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

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

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η 

ΦΟΡΕΑΣ) 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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

έργου ου (Υποκατηγορία  Α2, ομάδα 8η, α/α1 & 5)  «Επέκταση υφιστάμενης μονάδας εκτροφής & 

εκκολαπτήριο ψαριών γλυκού νερού (πέστροφας), δυναμικότητας 1.500 τόνων ετησίως, στη θέση «ΧΟΧΛΑ», 

της Δ.Ε. Φαναρίου, του Δ. Πάργας / Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΧΟΧΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι η εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΧΟΧΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 

Η υφιστάμενη μονάδα εκτροφής και εκκόλαψης ψαριών γλυκού νερού της εταιρείας 

«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΧΟΧΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στη θέση «Χόχλα» του Δήμου 

Πάργας, αιτείται την περιβαλλοντική αδειοδότηση της μονάδας. Ο φορέας φέρει την υπ. αριθμ. 

183122/22.11.2017 (ΑΔΑ: 7Τ9ΣΟΡ1Γ-ΓΔΑ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), σύμφωνα με 

την οποία η ετήσια δυναμικότητα της μονάδας είναι 450 τόνοι ετησίως. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση της 

υφιστάμενης μονάδας βασίζεται : 

Στην αύξηση της υφιστάμενης δυναμικότητας από 450 τόνους σε 1.500 τόνους ετησίως. 

Στην επέκταση της υφιστάμενης δραστηριότητας σε διπλανό, όμορο οικόπεδο επιφάνειας 17.309 

m2 ιδιοκτησίας της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΧΟΧΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 

Στην προσθήκη νέου εκκολαπτηρίου με RAS (Recirculation Aquaculture System) στο εν λόγω 

οικόπεδο με 15 νέες δεξαμενές εκκόλαψης αυγών συνολικού όγκου 1.012 m3 και νέο σύστημα ανακύκλωσης 

νερού και 

Στην αύξηση της απαιτούμενης,  μέγιστης ποσότητας νερού από 47.304.000 m3/yr (1,5 m3/sec) σε 

μέγιστη ποσότητα 63.072.000 m3/yr (2 m3/sec) για την κάλυψη των αναγκών παραγωγής της μονάδας. 

Η χερσαία μονάδα εκτροφής και εκκολαπτήριού ψαριών γλυκών νερών (πέστροφας) είναι 

εγκατεστημένη και λειτουργεί σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 14.425,84 m2 στη θέση «Χόχλα»,σύμφωνα με τα 

δεδομένα του τοπογραφικού σχεδίου, όπως εκπονήθηκε από τον K. Σόντη Αλέξανδρο, Πολιτικό Μηχανικό 

Τ.Ε. Το τεμάχιο βρίσκεται στη Τ.Κ. Κουκκουλίου του Δήμου Πάργας και η πρόσβαση στη μονάδα γίνεται 

μέσω της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας  η οποία βρίσκεται δυτικά της μονάδας. Εν συνεχεία η σύνδεση 
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γίνεται μέσω τοπικού οδικού δικτύου. Παρακάτω, δίνεται η θέση της μονάδας σε υπόβαθρο GOOGLE EARTH 

καθώς και σε χάρτη από το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 

Αντικείμενο της δραστηριότητας είναι η εκτροφή ιριδίζουσας πέστροφας rainbow trout 

(onchorychous mykis) σε χερσαίες δεξαμενές, συνολικής υφιστάμενης ετήσιας δυναμικότητας 450 τόνων. Η 

μονάδα εκτροφής είναι εγκατεστημένη στη θέση «Χόχλα» του Δήμου Πάργας Π.Ε. Πρέβεζας και λειτουργεί 

σε γήπεδο επιφάνειας 14,425.00 m2.  Η μονάδα εφοδιάζεται την απαραίτητη ποσότητα αυγών και γόνου  

από ιχθυογεννητικούς σταθμούς του εξωτερικού, (Ε.Ε. – ΗΠΑ).  Η παραγωγική διαδικασία λαμβάνει χώρα σε 

τέσσερις παραγωγικές περιόδους µε την εισαγωγή ιχθυδίων βάρους 0,30 gr τα οποία φτάνουν μέχρι και το 

στάδιο προπάχυνσης στο βάρος των 13,00 gr. και ακολουθούν τρία στάδια πάχυνσης, μέχρι το τελικό 

εμπορεύσιμο βάρος των 330,00 gr. Το μέσο εκτροφής, δηλαδή το νερό προέρχεται από τις πηγές Χόχλας, οι 

οποίες χρησιμοποιούνται για αρδευτικούς σκοπούς. Χωρίς καμία παρέμβαση στη διαδικασία άρδευσης, 

γίνεται παράκαμψη μέρους της ροής των αρδευτικών ποσοτήτων ύστερα από μέσα από τη μονάδα 

εκτροφής και επαναφορά αυτών στην ίδια κύτη του φρεατίου άρδευσης. Σημειώνεται ότι η μονάδα, 

παλιότερα είχε αδειοδοτηθεί και για την εκτροφή οξύρρυγχου, η οποία πλέον δεν πραγματοποιείται και η 

συνολική δυναμικότητα αφορά µόνο στην εκτροφή πέστροφας. 

 

 

Η διαχείριση των αστικών, υγρών αποβλήτων γίνεται με τη χρήση στεγανής δεξαμενής-βόθρου. Οι 

διαστάσεις της δεξαμενής λυμάτων του προσωπικού είναι 4,00 m Χ 5,00 m Χ 1,50 m ύψος, με ωφέλιμο όγκο 

30 m3. Μετά το γέμισμα της δεξαμενής γίνεται μεταφορά των αστικών και μόνο λυμάτων, μέσω εξωτερικού 

συνεργάτη, και βυτιοφόρο όχημα που φέρει τις κατάλληλες προδιαγραφές και άδειες μεταφοράς αστικών 

λυμάτων, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Πάργας. Οι εκροές των εγκαταστάσεων του 

εκκολαπτηρίου και τα απόβλητα από τις δεξαμενές των ψαριών, οδηγούνται µέσω ενός καναλιού και µέσω 

σχάρας, σε 1 δεξαμενή καθίζησης (lagoon), συνολικής επιφάνειας 2.923 m2.  Στη λεκάνη αυτή καθιζάνει µε 

τη µορφή ιζήµατος ο κύριος όγκος των υπολειµµάτων. Λόγω ελάχιστης κλίσης επιφάνειας εδάφους το νερό 

ηρεµεί και τα υπολείµµατα καθιζάνουν µε τη µορφή λάσπης στον πυθµένα της λεκάνης ο οποίος φέρει προς 

την µία άκρη του µικρή κλίση. Σε αυτή την πλευρά βρίσκεται θυρίδα µε άνοιγµα. Ο ελάχιστος χρόνος 

παραμονής των λυµάτων στην δεξαμενή καθίζησης (συνυπολογιζόμενου του χρόνου παραµονής στο 

κανάλι της αποχέτευσης, το οποίο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτελεί κομμάτι του συστήματος 
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επεξεργασίας) και µε την απαιτούμενη παροχή νερού είναι 2,16 ώρες.  

Τέλος το νερό οδηγείται στον φυσικό αποδέκτη, δηλαδή στο κανάλι άρδευσης, χωρίς σχεδόν 

καθόλου οργανικό φορτίο. Στο "Lagoon" παρατηρείται μείωση του BOD5 λόγω καθίζησης, βιολογικής 

αποικοδόμησης και κατανάλωσης των υπολειµµάτων τροφής από υδρόβιους οργανισμούς που διαβιούν 

στις λίμνες. Τα διευγασµένα ύδατα από το "Lagoon" οδηγούνται µε υπερχείλιση στο κανάλι άρδευσης, µέσω 

αγωγού. 

Για τη διαχείριση των νεκρών ψαριών (ΖΥΠ), η εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΧΟΧΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί 

συνεργασία με την εταιρεία ΜΑΒΙΖ ΑΕ στην Κοζάνη, στην οποία και στέλνει τα νέκρα ψάρια προς 

επεξεργασία. Καθημερινά, τα νεκρά ψάρια συλλέγονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και τοποθετούνται 

σε ψυκτικό θάλαμο. Άμεσα, μεταφέρονται στην εταιρεία  ΜΑΒΙΖ ΑΕ, η οποία διαθέτει άδεια ως «Κέντρο 

Συλλογής και επεξεργασίας Ζωικών Υποπροϊόντων κατηγορίας 2 και 3 με σκοπό την παραγωγή ζωοτροφών 

για χρήση σε γουνοφόρα ζώα». Φέρει ειδικό αριθμό έγκρισης 9OY2EL58CP. Η μεταφορά γίνεται τουλάχιστον 

με εβδομαδιαία συχνότητα σε ειδικούς πλαστικούς περιέκτες τύπου παλετοκιβωτίου. Τα δημοτικά 

απόβλητα που αποτελούνται από κοινά σκουπίδια, όπως χαρτί, γυαλί, υπολείμματα φαγητών, θα 

μεταφέρονται με απορριμματοφόρα στον πλησιέστερο Χ.Υ.Τ.Α.. Η συνολική παραγωγή αποβλήτων ανά έτος 

αναμένεται να είναι 16,352 tn/έτοςγια 28 άτομα προσωπικό. 

Η έκταση βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών, περιοχών δικτύου Natura 2000 και ζωνών Ramsar. 

Επίσης, βρίσκεται εκτός της αρμοδιότητας του Φορέα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Καλαμά - 

Αχέροντα - Κέρκυρας ή άλλων προστατευόμενων περιοχών. 

                         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. 

 

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

του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. . 7139/21-01-2020   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 13-03-2020 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, και την αριθμ. 3/36/04-03-2020 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος 

Χωρικού Σχεδιασμού & Αναπτυξης Π.Η.  

γ) την ενημέρωση της επιτροπής από τον μελετητή του έργου κ. Αντωνίου, ο οποίος απάντησε στις 

ερωτήσεις που τέθηκαν από τα μέλη της επιτροπής, 

δ)την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου, μέλους της παράταξης "Κοινό των Ηπειρωτών", ότι ψηφίζει θετικά 
τονίζοντας όμως με δύο βασικά σημεία: 1ο) υπάρχει παλαιότερη πρόβλεψη και μελέτη το νερό των πηγών 

της Χόχλας να πηγαίνει για υδροδότηση των παραλίων. Είναι σημαντικό να μην υπάρξει πρόβληγμα αν 

μέρος του νερού δεσμεύεται για τις ιχθυοκαλλιέργειες και 2ο) οι υπηρεσίες θα πρέπει να εξαντλήσουν την 

αυστηρότητά τους στον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, διότι το νερό αυτό πηγαίνει σε 

μεγάλο κομμάτι καλλιεργειών που υπάρχουν στην περιοχή, καλλιέργειες που παράγουν προϊόντα τα οποία  

δίνονται στην αγορά χωρίς προηγούμενη θερμική επεξεργασία, όπως μαρούλια, καρότα κ.α. Θα φέρουμε 

τεράστια ευθύνη  αν δεν τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και το νερό που προκύπτει δεν έχει τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την ύδρευση των καλλιεργειών. 

ε)την τοποθέτηση της κ. Ζέκα-Πάσχου, μέλους της παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση", ότι είναι αρνητική γιατί 

η συγκεκριμένη μονάδα είχε προβλήαματα κι απ΄ο,τι φαίνεται θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα. Το νερό 

της περιοχής δεν είναι αρκετό κι επιπλέον ο τριπλασιασμός της  δυναμικότητας της μονάδας απαιτεί 

δεύτερη δεξαμενή καθίζησης. 
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στ) την τοποθέτηση του κ. Ζήκου, μέλους της παράταξης "Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο", ότι το Τμήμα 

Υδροοικονομίας της Περιφέρειας μπορεί να απαντήσει αν επαρκεί ή όχι το νερό και εφόσον αυξηθούν οι 

περιβαλλοντικοί όροι στην έξοδο του νερού από το ιχθυοτροφείο για να πάει για άλλη χρήση τότε εμείς η 

παράταξή του είναι θετική στο να γίνει το έργο 

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 4/42/07-04-2020) 

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

όπως διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. . 7139/21-01-2020  . έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 

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

Σχεδιασμού, με τις παρατηρήσεις ότι το νερό που προκύπτει από την μονάδα να έχει τα ποιοτικά εκείνα 
χαρακτηριστικά που απαιτούνται ώστε να μην προκύψει κανένα πρόβλημα στις καλλιέργειες της περιοχής 

που υδροδοτούνται από αυτό. 
 

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

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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

ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

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

 

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

ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ 
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 

ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 

 

 

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

ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  
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ΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

ΑΔΑ: ΩΝΕΚ7Λ9-ΘΘ8



 

 

 

 

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: 13-04-2020 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 46322 / 862 

Ημερομηνία: 06-03-2020 
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: κο 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, ομάδα 7η, α/α 9  : « Αύξηση δυναμικότητας μονάδας βουστασίου από 48 σε 250 

αγελάδες γαλακτοπαραγωγής με 170 παράγωγα στη θέση «Δελιάσινος» της Τ.Κ. Μικρής Γότιστας του 

Δήμου Μετσόβου Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της 

δραστηριότητας είναι  οι ΥΙΟΙ Τ.  ΒΑΔΕΒΟΥΛΗ 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  : « Αύξηση δυναμικότητας μονάδας βουστασίου από 48 σε 250 

αγελάδες γαλακτοπαραγωγής με 170 παράγωγα στη θέση «Δελιάσινος» της Τ.Κ. Μικρής Γότιστας του Δήμου 

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

είναι  οι ΥΙΟΙ Τ.  ΒΑΔΕΒΟΥΛΗ Ο.Ε. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι η εταιρεία ΥΙΟΙ Τ. ΒΑΔΕΒΟΥΛΗ Ο.Ε. 

Το έργο είναι χωροθετημένο σε γεωτεμάχιο εκτάσεως 21.657,89μ². Πρόκειται για ιδιοκτησία που 

αγοράστηκε τμηματικά από τους εταίρους. Αρχικά αποκτήθηκε έκταση 12.371μ² το έτος 2009. Στη συνέχεια 

αγοράστηκαν δυο όμορες ιδιοκτησίες το έτος 2019. Πρόκειται για 3.428.80μ² βόρεια, και 5.858,09μ² δυτικά 

της πρώτης αγοράς. Τα γεωτεμάχια βρίσκονται εκτός ορίων οικισμού. Στην περιοχή δεν υπάρχουν σχέδια 

διανομής γης (π.χ. Διανομές, αναδασμοί κ.ά.) ούτε θεσμοθετημένα σχέδια χρήσεων γης. 

 Η υπόψη μονάδα διαθέτει: 

• Επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 70675/11284/13.11.2019 απόφαση της 

Δ/νσηςΠεριβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών 

• Θετική Γνωμοδότηση της ΠΕΧΩΠ Ιωαννίνων. 

 

 Η μονάδα αποτελείται από: 

•  έναν χώρο σταυλισμού αποτελούμενο από 3 ενοποιημένα κτιριακά τμήματα 

•  άλλους τρεις ξεχωριστούς στάβλους 

•  χώρο αμελκτηρίου 

•  2 χώρους προσωπικού 
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•  παρασκευαστήριο ζωοτροφών 

•  αποθήκες κατακόρυφου τύπου (silo) 

•  ξύλινα στέγαστρα/αποθήκες 

•  βόθρους και κοπροσωρούς για τα απόβλητα των ζώων 

• σύστημα συλλογής λυμάτων (στεγανή και μια απορροφητική δεξαμενή) για τα αστικά λύματα και τα  

απόνερα του αμελκτηρίου. 

Μελλοντικά, προβλέπεται να κατασκευαστούν: 

• ανέγερση νέου υπόστεγου σταυλισμού 

• κατασκευή συστήματος μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΜΕΥΑ), η οποία θα βασίζεται σε 

δυο κύριες βαθμίδες επεξεργασίας: 

• 1η βαθμίδα επεξεργασίας (προαερισμός και προκαθίζηση) και  

• 2η βαθμίδα επεξεργασίας (ανοξική ζώνη, κύριο αερισμό & τελική καθίζηση). Η παραπάνω 

τεχνική διαδικασία που θα ακολουθεί η ΜΕΥΑ που θα κατασκευαστεί, εξασφαλίζει την 

απαλλαγή των υγρών αποβλήτων από οργανικό φορτίο σε ποσοστό 98%.  

• ανέγερση ενός στεγάστρου ενοποίησης  

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

γηπέδου και κα είναι βάθους 100±20 μέτρων και διαμέτρου 6 ιντσών. Η ακριβής θέση της 

γεώτρησης  ορίζεται από τις συντεταγμένες: Χ=244411 Ω=4398601 

Για τα κτιριακά στοιχεία που περιγράφονται παραπάνω θα υποβληθεί άδεια δόμησης. 

 

Ανάγκες σε νερό:Θα ανέρχονται στα 23 m3/ημέρα.  Οι ανάγκες σε νερό  θα καλύπτονται από 

γεώτρηση καθώς και από το δίκτυο. 

Εκροές αερίων αποβλήτων: Από τη δραστηριότητα θα παράγονται μεθάνιο, τα οξείδια του αζώτου, 

αμμωνία και το διοξείδιο του άνθρακα προκύπτουν στην εγκατάσταση καθώς και στις εγκαταστάσεις 

συλλογής των αποβλήτων. 

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 (αμελκτηρίου, αίθουσα γάλακτος, χώρους προσωπικού) και από τους χώρους υγιεινής 

του προσωπικού. 

Εκροές στερεών αποβλήτων: Αστικά απορρίμματα, άδειες συσκευασίες, υλικά συσκευασίας, νεκρά 

ζώα (θα μεταφέρονται άμεσα σε νόμιμη εταιρεία αποτέφρωσης, με μέσα και υλικά της εταιρείας η οποία τα 

παραλαμβάνει από την μονάδα), ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, λαμπτήρες φθορισμού. Τα  

οικιακά απορρίμματα που δημιουργεί το προσωπικό τα οποία εναποτίθενται σε κάδο απορριμμάτων που 

θα παραλαμβάνει το απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου. Τα περιττώματα, ούρα και κόπρανα θα 

επεξεργάζονται στην ΜΕΥΑ. 

                         Το αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτόςπεριοχής του Δικτύου προστατευμένων περιοχών NATURA 2000 και 

εκτός σχεδίου σε περιοχή όπου δεν υφίσταται θεσμοθετημένο πλαίσιο καθορισμού χρήσεων γης (Γ.Π.Σ., 

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Ζ.Ο.Ε.). Επίσης στο από Ιούνιο του 2018 Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:500 του 

Τοπογράφου Μηχανικού Τ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΔΕΒΟΥΛΗ, βεβαιώνεται ότι για το ανωτέρω αγροτεμάχιο 
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τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 4056/2012 και ότι η εν λόγω 

έκταση σύμφωνα με τους μερικώς κυρωμένους δασικούς χάρτες, δεν διέπεται από τις διατάξεις της δασικής 

νομοθεσίας. 

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. 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. Τακτική 

συντήρηση και όποτε απαιτείται αλλαγή των υδραυλικών συστημάτων που εμφανίζουν διαρροές. 

Αποφυγή άσκοπης χρήσης νερού. 

4. 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΄ αριθμ. 19396/1546/97 Κοινής Υπουργικής Απόφασης». 

5. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου καθώς και η απόρριψη 

μεταχειρισμένων ορυκτελαίων επί του εδάφους. Η αλλαγή των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων να γίνεται 

σε συγκεκριμένο χώρο, στον οποίο να υπάρχει πρόβλεψη αποφυγής ρύπανσης του εδάφους με 

τσιμεντόστρωση και δίκτυο συλλογής των διαρροών. Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων 

να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ/γματος 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04). 

6. 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 τα κατ΄ επιταγή αυτού εκδοθέντα Π.Δ, όπως αυτός/ αυτά ισχύουν με σκοπό την 

αξιοποίηση- ανακύκλωση τους. 

7. Ιδιαίτερα οι χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες να συλλέγονται και να παραδίδονται σε 

εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ/γματος 115/04 

(ΦΕΚ 80/Α/04). 

8. α. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και την κατάσβεση πυρκαγιών και πάντα 
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σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

β. Το κέντρο 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. 

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

του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ. 11820/30-01-2020 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 06-03-2020 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, 

γ) την ενημέρωση από τον κ. Γαϊτανίδη, μέλους της παράταξης "Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου" και υπάλληλο 

της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής . για την κατάσταση στη συγκεκριμένη μονάδα μετά από 

αυτοψία, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί στο παρελθόν με τα υγρά απόβλητα μετά από έντονη 

βροχόπτωση, τα οποία παρασύρθηκαν προς το ποτάμι και την τοποθέτησή του ότι συμφωνεί με την αύξηση 

της μονάδας αρκεί να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί ότοι που τίθενται 

δ) την παρατήρηση του κ. Κορωναίου, μέλους της παράταξης "Κοινό των Ηπειρωτών" ότι πρέπει να 

προσέξουμε το περιβαλλοντικό κομμάτι.. Χρειάζεται προσοχή η αύξηση της δυναμικότητας μιας μονάδας 

γαλακτοπαραγωγής με αρμεκτήριο, η οποία θα συγκεντρώνει τα απόβλητα σ ένα συγκεκριμένο χώρο και  θα 

χρησιμοποιεί βιολογικούς, που συνήθως υπολειτουργούν. Αυτό ίσως δημιουργήσει πρόβλημα στο 

περιβάλλον όπου βρίσκατεαι η μονάδα, το οποίο θα πρέπει να διατηρηθεί ώστε  τα προϊόντα που 

παράγονται να διατηρήσουν κι αυτά την ποιότητα που η Ήπειρος θέλει να προβάλει''.  

ε) την τοποθέτηση του κ. Ζήκου, μέλους της παράταξης "Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο", ο οποίος 

ανέφερε την ιστορία της μονάδας και την ανάγκη  να ενισχύσουμε την προσπάθεια των ανθρώπων να 

επεκτείνουν τη μονάδα τους, για να στηρίξουμε και την αύξησηπαραγωγής αγελαδινού γάλακτος που είναι 

μιρκή,αλλά τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό να απαιτήσουμε όμως την τήρηση αυστηρών περιβαλλοντικών 

όρων, τόσο για τα στερεά όσο και για τα υγρά απόβλητα, για να μην μολυνθεί το περιβάλλον. 

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 4/43/07-04-2020) 

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

όπως διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 11820/30-01-2020 έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 

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

Σχεδιασμού, μεαυστηρή τήρηση των προτεινόμενων περιβαλλοντικών όρων. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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

ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

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

 

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

ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 

ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 

 

 

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

ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

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

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

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

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
1. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
2. Γοργόλης Βασίλειος  
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
5. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
6. Βαρέλης Δημήτριος 
7. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα  
11. Ριζόπουλος Σπυρίδων 
12. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
13. 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: 13-04-2020 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 46323 / 863 

Ημερομηνία: 20-03-2020 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόμενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 

δραστηριότητας: 

 

 

 

 

 

 Προς: 

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
Τμήμα Γ’  
Λ. Αλεξάνδρας  11 
Τ.Κ. 11473 ΑΘΗΝΑ 

Υπόψη: Α. Σαργιάνου 

 

 

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

έργου/δραστηριότητα (Υποκατηγορίας Α1, ομάδα 3η, α/α 3): «Τουριστικός Λιμένας (Μαρίνα) 

Ηγουμενίτσας, δυναμικότητας 340 θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής διαφόρων κατηγοριών 

μήκους 10 έως και 25 μ. του Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας.».Φορέας πραγματοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. 

(Ο.Λ.ΗΓ.)». 

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/δραστηριότητα (Υποκατηγορίας  Α1, ομάδα 3η, α/α 3): «:Τουριστικός Λιμένας (Μαρίνα) 

Ηγουμενίτσας, δυναμικότητας 340 θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής διαφόρων κατηγοριών 

μήκους 10 έως και 25 μ. του Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας.».Φορέας πραγματοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. (Ο.Λ.ΗΓ.)» 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. 

(Ο.Λ.ΗΓ.). 

              Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εξετάζει την περιβαλλοντική αδειοδότηση των 

Έργων Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) Ηγουμενίτσας και αφορά λιμενικά έργα (εξωτερικά και εσωτερικά), 

καθώς και στα έργα διαμόρφωσης της χερσαίας ζώνης του λιμένα συμπεριλαμβανομένων των κτιριακών 

εγκαταστάσεων, των έργων διαμόρφωσης χώρου διαχείμασης και συντήρησης σκαφών και λοιπών έργων 

διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. 

Το έργο χωροθετείται στο βόρειο άκρο του παραλιακού μετώπου της Ηγουμενίτσας, εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Ηγουμενίτσας, νότια του κτηριακού συγκροτήματος του πρώην ΤΕΙ και των 

Αθλητικών Εγκαταστάσεων (γηπέδων τένις). Καταλαμβάνει θαλάσσιο μέτωπο σε μήκος περίπου 700μ. εντός 

της χερσαίας ζώνης. Το εξωτερικό έργο προστασίας της μαρίνας συνίσταται από πλωτό κυματοθραύστη 

συνολικού μήκους 550μ. Δημιουργούνται κρηπιδώματα μήκους 517 μ. όπισθεν των οποίων δημιουργείται 

ενιαία χερσαία ζώνη εκτάσεως περίπου 35.863μ2 (για τις χερσαίες εγκαταστάσεις). Οι δε θέσεις 

ελλιμενισμού των σκαφών διαμορφώνονται αφενός με τη χρήση τεσσάρων (4) πλωτών προβλήτων, που 

διατάσσονται εγκάρσια στο βορειοανατολικό κρηπίδωμα, αφετέρου με την κατασκευή συμβατικών 

λιμενικών κρηπιδωμάτων. Η επιλογή της θέσης ήταν προϊόν της μελέτης «Σκοπιμότητα και επιλογή θέσης 
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Μαρίνας Ηγουμενίτσας», που συντάχθηκε το έτος 2009 για λογαριασμό του ΟΛΗΓ.  

Συνοπτικά, τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα για την επιλογή της θέσης σύμφωνα με την 

παραπάνω μελέτη ήταν:  

• Μικρότερη εμπλοκή της μαρίνας με τις υφιστάμενες λειτουργίες της πόλης και ευκολότερη οδική 

σύνδεση με την πόλη 

• Μεγαλύτερη δυναμικότητα και δυνατότητα ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής μεγαλύτερου 

μεγέθους 

• Πιο εκτεταμένη χερσαία ζώνη για την ανάπτυξη κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και τη 

διαμόρφωση χώρου στάθμευσης 

• Δυνατότητα χερσαίας απόθεσης σημαντικά μεγαλύτερου αριθμού σκαφών 

• Δυνατότητα επέκτασης της μαρίνας σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης για θέσεις ελλιμενισμού.  

 

Από πολεοδομικής πλευράς το εν λόγω έργο χωροθετείται εντός της 5ης Πολεοδομικής Ενότητας 

του Εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. Ηγουμενίτσας, όπου προβλέπεται η δημιουργία της Μαρίνας και αλιευτικού 

καταφυγίου και περιλαμβάνει συνοπτικάι:  

• Την αναλυτική Περιγραφή Σχεδιασμού του έργου (όπου αναλύεται το κτιριολογικό του πρόγραμμα 

και το κόστος κατασκευής του έργου που ανέρχεται στο ποσό των 15.400.000,00 €) 

• Την υφιστάμενη κατάσταση του Περιβάλλοντος 

• Την εκτίμηση και Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

• Τις προτάσεις για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

• Την Περιβαλλοντική Διαχείριση και Παρακολούθηση και 

• Τους Προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους, κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του.  

 

Για το εν λόγω έργο έχουν γνωμοδοτήσει: 

• Ομόφωνα θετικά η Κοινότητα Ηγουμενίτσας με την υπ' αρίθ. 5/2020 απόφασή της 

• Κατά πλειοψηφία θετικά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηγουμενίτσας με την υπ' αρίθ. 42/2020 

απόφασή του 

• Θετική εισήγηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας με το υπ' αρίθ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΘΕΣ/62587/43044/506/13.02.2020 έγγραφό της 

• Θετική υπό όρους εισήγηση της Εφορείας Ενάλιως Αρχαιοτήτων με το υπ΄αρίθ. πρωτ. 

805/60/6.02.2020 έγγραφό της 

• Θετική γνωμοδότηση του ΓΕΕΘΑ με το υπ΄αρίθ. πρωτ. Φ.901/221/270075 έντυπό του 

 

Η δραστηριότητα του θέματος βρίσκεται εκτός δικτύου Natura 2000. 

 

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

ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή της παραπάνω 

δραστηριότητας. 

 

                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. 

ΑΔΑ: ΩΝΕΚ7Λ9-ΘΘ8



 

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

του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ 12932/640/04-02-2020  έγγραφο της της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησηςη του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, 

β) την από 09-03-2020 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, 

γ) τη με αριθμ. 5/2020 (ΑΔΑ: ΩΡ4ΟΩΡΙ-ΘΔ3) κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Δήμου 

Ηγουμενίτσας  

δ) την πρόταση του κ. Ριζόπουλου, μέλους της παράταξης "Ορίζοντες Ηπείρου" για υλοποίηση του 

συγκεκριμένου έργου στη Σαγιάδα ώστε να ενισχυθεί ο Δήμος Φιλιατών μέσω της ανάπτυξης.  

ε) την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου, μέλους της παράταξης "Κοινό των Ηπειρωτών", ο οποίος εξέφρασε τον 

προβληματισμό σχετικά με τους λόγους διαφωνίας κάποιων δημοτικών συμβούλων κατά την συζήτηση του 

θέματος στο Δ.Σ. Ηγουμενίτσας, τους οποίους θεωρεί κι αυτός αρκετά σημαντικούς, όπως το θέμα του 

ύψους και της θέσης των κτιρίων της μαρίνας που θα ανεγερθούν κι ενδέχεται να κόβουν τη θέα, κι έθεσε το 

ζήτημα του κατά πόσο η μαρίνα βρίσκεται εντός γενικού πολεοδομικού σχεδίου 

δ) την τοποθέτηση της κ. Ζέκα-Πάσχου, μέλους της παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση", ότι είναι αρνητικοί με 

το έργο,όχι από περιβαλλοντικής άποψης, αλλά λόγω της ιδιωτικοποίησης. 

ε) την τοποθέτηση του κ. Ζήκου, μέλους της παράταξης "Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο", ότι είναι 

αρνητικοί, γιατί καταστρέφεται όλος ο παραλιακός δρόμος της Ηγουμενίτσας που είναι ένα χώρος 

αναψυχής και σε συνδυασμό με το κλέισιμο του ΤΕΙ της περιοχής, η Ηγουμενίτσα θα τελειώσει. Εϊναι και 

πολιτικό το θέμα. Κάποια πράγματα πρέπει να τα κρατήσει το κράτος και να μην ψάχνει καλύτερους 

επενδυτές. 

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 4/44/07-04-2020) 

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

όπως διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. Πρωτ 12932/640/04-02-2020  έγγραφο της της Δ/νσης Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησηςη του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου 

του θέματος 

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

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Ζήκος Νικόλαος,  μέλος  της παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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

 

 

Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ  
 

√ 

ΑΔΑ: ΩΝΕΚ7Λ9-ΘΘ8



ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

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

ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 

ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 

 

 

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

ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

 

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

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

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

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

ΑΔΑ: ΩΝΕΚ7Λ9-ΘΘ8



 

 

 

 

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: 13-04-2020 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου):  46324 / 864 

Ημερομηνία:  
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόμενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 

δραστηριότητας: 

 

 

 

 

 

 Προς: 

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
Τμήμα Γ’  
Λ. Αλεξάνδρας  11 
Τ.Κ. 11473 ΑΘΗΝΑ 

Υπόψη: Α. Πουρνάρας 

Τηλ. 2106417959 

 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΝΕΚ7Λ9-ΘΘ8



 
 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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

έργου (Υποκατηγορίας  Α1, ομάδα 5η, α/α 1): «Τροποποίηση της με α.π. 144974/8.06.2005 Κ.Υ.Α. 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Λιμένα Ηγουμενίτσας ως προς την εκμετάλλευση λατομείου στη 

θέση "ΜΥΛΟΙ" του Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας για τις ανάγκες κατασκευής του λιμένα.». 

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

«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΕΥΔΕ/ ΚΣΣΥ». 

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 (Υποκατηγορίας  Α1, ομάδα 5η, α/α 1): «Τροποποίηση της με α.π. 144974/8.06.2005 Κ.Υ.Α. έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων του Λιμένα Ηγουμενίτσας ως προς την εκμετάλλευση λατομείου στη θέση "ΜΥΛΟΙ" 

του Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας για τις ανάγκες κατασκευής του λιμένα.». Φορέας 

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

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΕΥΔΕ/ ΚΣΣΥ». 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

 

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

παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. πρωτ  16924/839/13-02-2020 έγγραφο της της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησηςη του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος,  

β) την έλλειψη εισήγησης από τη Δ/νση  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, λόγω 

των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία του νέου κορωνοϊού 

γ) τη με αριθμ. 43/2020ομόφωνα αρνητική απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ηγουμενίτσας 

δ) τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις από τις τοπικές κοινότητες που φιλοξενούν το λατομείο 

ε) την ενημέρωση των μελών από την κ. Μπραΐμη, Πρόεδρο της επιτροπής, για την κατάσταση στην περιοχή 

από την ενεργοποίηση, εδώ και πολλά χρόνια, λατομείων, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου λιμένα της 

Ηγουμενίτσας. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι δελαμβάνουν χώρα οι αποκαταστάσεις της περιοχής, όπως 

προβλέπονται στους περιβαλλοντικούς όρους αυτών των έργων. Επιπλέον επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη 

εταιρεία που ανέλαβε το έργο, ενεργόποιήθηκε μια ακόμη φορά στο παρελθόν και υπάρχει δυσφορία της 

τοπικής κοινωνίας γιατί η εταιρεία δεν έκανε προσπάθεια αποκατάστασης της περιοχής, σύμφωνα με τα 
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στοιχεία που έλαβε απο τον Δήμο Ηγουμενίτσας. Τόνισε όμως ότι το λιμάνι της Ηγουμενίτσας είναι ένα έργο 

εθνικής εμβέλειας και μεγάλης σημασίας και δεν μπορούμε εύκολα να λέμε όχι. Σίγουρα όμως θα πρέπει να 

διασφαλιστεί ότι θα γίνουν οι αποκαταστάσεις που προβλέπονται στο χώρο και ότι εγκρίνοντας εκ νέου 

περιβαλλοντικούς όρους, η εταιρεία θα προχωρήσει σε αποκατάσταση της περιοχής, χρησιμοποιώντας , αν 

είναι δυνατό, νομικές δεσμέυσεις. Για το λόγο αυτό η Πρόεδρος της επιτροπής πρότεινε την αναβολή του 

θέματος, προκειμένου για τη συλλογή περισσότερων στοιχείων. Εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία να γίνει 

νέα συνεδρίαση προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το θέμα. 

στ)ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος περί προθεσμιών, δυνατότητας 

αυτοψίας, νομικών δεσμεύσεωνγια αποκατάσταση του χώρου, την ανάγκη συμμόρφωσης των αναδόχων με 

τους περιβαλλοντικούς όρους που τίθενται και τη στάση της επιτροπής απέναντι σε αυτούς κλπ, η 

γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής: 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 4/45/07-04-2020) 

Την αναβολή της συζήτησης του θέματος προκειμένου για τη συγκέντρωση περισσότερων στοιχείων για το 

περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος, όπως διαβιβάσθηκε με το  

αριθμ. 16924/839/13-02-2020 έγγραφο της της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησηςη του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, ύκαι τη συζήτηση 

του θέματος σε νέα συνεδρίαση της επιτροπής .  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

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

 

 

 

 

√ 

ΑΔΑ: ΩΝΕΚ7Λ9-ΘΘ8



 

 

 

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: 13-04-2020 
                 Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου):  46325 / 865 

                  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: 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 Τροποποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας  Α2, ομάδα 7η): «Πτηνοτροφική μονάδα, δυναμικότητας 36.000 πτηνών 

πάχυνσης ( αύξηση δυναμικότητας από 18.000 πτηνά σε 36.000) εγκατεστημένη στη θέση «Βάλτος», της 

Τ.Κ. Κωστακιών, Δ.Ε. Φιλοθέης του  Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας».Φορέας πραγματοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΣ. 

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

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

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

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η 

ΦΟΡΕΑΣ) 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Τροποποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας  Α2, ομάδα 7η): «Πτηνοτροφική μονάδα, δυναμικότητας 36.000 πτηνών 

πάχυνσης ( αύξηση δυναμικότητας από 18.000 πτηνά σε 36.000) εγκατεστημένη στη θέση «Βάλτος», της Τ.Κ. 

Κωστακιών, Δ.Ε. Φιλοθέης του  Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του 

έργου ή της δραστηριότητας είναι ο ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΣ 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι ο Απόστολος Μίχας. 

Η μονάδα είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στη θέση «Βάλτος» της Τ.Κ. Κωστακιών,), εμβαδού 

22.253,37 τ.μ. Η μονάδα θα αποτελείται από: 
• 2 κτίρια πτηνοτροφικής μονάδας με εμβαδόν 2.006,16 m2 έκαστο 
• 2 σιλό με εμβαδόν 11,16 m2 έκαστο. 

 

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

• Θανασαίικα: 481,50 m (Παρέκκλιση 12,46% βάση της με υπ' αριθ. πρωτ. 10357/167161/20.12.2018 

απόφασης του Δ/ντή Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας)  
• Ράχη : 793 m   
• Καλόβατος : 836 m   
• Κωστακιοί : 3,0 km   
• Άρτα : 6,5 km 
 

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

εγκρίσεις. 
• Διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής , Αρ.Πρωτ.:1997/34070/14.03.2019 
• Γενική Διεύθυνση δασών και Αγροτικών υποθέσεων, Αρ.Πρωτ.: 20139/12.02.2019 
• Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, Αρ.Πρωτ.: 60000/40908/414/21.02.2019 
• Υπηρεσία νεωτέρων μνημείων και τεχνικών έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, 

Αρ.Πρωτ.: 60858/6658/314/11.02.2019 
• Δ/νση τεχνικών έργων /Τμήμα δομών Περιβάλλοντος ΠΕ Άρτας, Αρ.Πρωτ.:728/08.03.2019 
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Η μονάδα διαθέτει άδεια προέγκρισης εγκατάστασης της Κατηγορίας 3 του Ν. 4056/2012 με την υπ' 

αριθ. πρωτ. 1997/34070/14.03.2019  απόφαση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 

Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου. Η άδεια αυτή ισχύει για ένα έτος κατά μέγιστο και μέχρι την αυτοψία από 

την Επιτροπή Σταυλισμού. 
Ανάγκες σε νερό:Οι ετήσιες συνολικές ανάγκες σε νερό ανέρχονται στα 1.612,85 m3 . Οι ανάγκες σε 

νερό  θα καλύπτονται από την υφιστάμενη γεώτρηση με συντεταγμένες, Χ:233398,278 και Υ:4333654,009 με 

κωδικό ΕΜΣΥ : 0500003932919 
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:  

• Στεγανή δεξαμενή διαστάσεων 45m3 
• Απορροφητικός βόθρος διαστάσεων 56m3 
• Κοπροσωρός διαστάσεων 315m3. 

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

περιττώματα των πτηνών και την στρωμνή (άχυρο σιτηρών), θα εναποθέτονται προσωρινά σε κοπροσωρό, 

πριν την τελική διάθεσή τους σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου προς καύση για παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, εκμετάλλευσης της εταιρείας "ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ Α.Ε.". Εναλλακτικά προτείνεται η διάθεση της 

στρωμνής με την κουτσουλιά στην υφιστάμενη υποδομή για υποδοχή κοπροσωρού που έχει κατασκευαστεί 

στον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας. Οι τρείς πλευρές της κοπροσωρού θα είναι κατασκευασμένες από 

τσιμεντόλιθους, ενώ η τέταρτη θα είναι ανοικτή, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος και η έξοδος του φορτωτή. 
Η κοπροσωρός έχει στεγανό δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κλίσεις 5-7% περίπου για να 

στραγγίζουν τα δημιουργούμενα υγρά από τη ζύμωση. Τα υγρά (στραγγίσματα της κοπροσωρού) θα 

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

καλύπτεται ολόγυρα με σκληρό νάιλον για να αποφεύγεται η είσοδος βροχής. Υπό τις συνθήκες αυτές 

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

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

λίπασμα σε αγρούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των θρεπτικών συστατικών των αποβλήτων λόγω 

αφομοίωσης από τα φυτά, τα οποία είναι κυρίως ενώσεις του αζώτου (ΝΟ2), του φωσφόρου (Ρ2Ο5) και του 

καλίου (Κ2Ο). 

Η πτηνοτροφική μονάδα 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 «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ» όπου τα αδρανοποιεί και τα αποτεφρώνει. 

Η δραστηριότητα του θέματος βρίσκεται εκτός δικτύου Natura 2000 αλλά εντός της Ζώνης 

Περιβαλλοντικού Ελέγχου 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. 

 

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

του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: 
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α) το με αριθ. Πρωτ. 25221/27-02-2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-

Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. τουέργου του θέματος, β) την από 09-03-2020 εισήγηση του 

Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου γ) την 

τοποθέτηση του κ. Ριζόπουλου, μέλους της παράταξης «Ορίζοντες Ηπείρου-Περήφανοι Ξανά!», ο οποίος 

δήλωσε ότι είναι αρνητικός για την υλοποίηση του έργουκαι 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 4/46/07-04-2020) 

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

όπως διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 25221/27-02-2020 έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 

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

Σχεδιασμού. 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Ριζόπουλος Σπυρίδων,  μέλος  της παράταξης «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-Περήφανοι 

Ξανά!» 

 

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. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 
2. Γοργόλης Βασίλειος  
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 
5. Λάμπρου Αλκιβιάδης 
6. Βαρέλης Δημήτριος 
7. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
8. Φώτης Φώτιος 
9. Κορωναίος Θεόδωρος 
10. Λέκκα Χριστίνα  
11. Ριζόπουλος Σπυρίδων 
12. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα 
13. 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: 13-04-2020 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 46326 / 866 

Ημερομηνία: 09-03-2020 
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: κ. Λάμπρο Τρομπούκη 

 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

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

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

έργου (κατηγορίας  Α2, ομάδα 1η): «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας- 

Ευρυτανίας (τμήμα Αστροχώρι-Μεγαλόχαρη, Δ.Ε. Τετραφυλλίας- Β’ Φάση) Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη, 

Π.Ε. Άρτας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/Π.Ε. ΑΡΤΑΣ.. 

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 1η): «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας- Ευρυτανίας 

(τμήμα Αστροχώρι-Μεγαλόχαρη, Δ.Ε. Τετραφυλλίας- Β’ Φάση) Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη, Π.Ε. Άρτας». 

Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΗΠΕΙΡΟΥ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/Π.Ε. ΑΡΤΑΣ. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι η Περιφέρεια Ηπείρου/Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών Π.Ε. Άρτας. 

Το έργο αφορά βελτίωση, διαπλάτυνση , τεχνικά έργα και ασφαλτόστρωση υπάρχοντος δρόμου. 

Αποτελεί τμήμα αρχικής μελέτης, που κατά το ένα τμήμα της έχει κατασκευαστεί και αφορά τη 

διανομαρχιακή οδό Άρτας-Ευρυτανίας η οποία αρχίζει από το Αστροχώρι που ευρίσκεται στη χ.θ. 50+000 

της επαρχιακής οδού Άρτας-Καρδίτσας και καταλήγει στη Γέφυρα Τέμπλας στον Αχελώο ποταμό με μήκος 

περί τα 33,00 χλ.μ. Το τμήμα της οδού που ευρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα του Αστροχωρίου και της 

Μεγαλόχαρης έχει μήκος 10,3 χλμ. Είναι ασφαλτοστρωμένο, έχει βελτιωθεί σε μερικά τμήματα (σε όσα ήταν 

δυνατόν) και ακολούθησε την υπάρχουσα κατάσταση με πολλές στροφές και μικρές καμπύλες. Το πλάτος 

της ασφάλτου είναι μεταβλητό έχει τμήματα με πλάτος 4,00 μέτρα και σε άλλα με πλάτος περί τα 5,50 

μέτρα. Διέρχεται από τον οικισμό Αστροχωρίου σε μήκος 1,1 χλμ. και από τον οικισμό Μεγαλόχαρης. 

Ολόκληρο το έργο είχε αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την υπ' αριθ.πρωτ.:4361/15.09.2005, της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρεια Ηπείρου, με τίτλο: «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση 

διανομαρχιακού δρόμου , Άρτας - Ευρυτανίας, Τμήμα Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη, Δήμου Τετραφυλλίας». Η 

οριστική μελέτη οδοποιίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 2162/4-11-2005 απόφαση της Δ/νσης 

Δημοσίων Έργων / Περιφέρειας Ηπείρου. 
 
Μικρά τεχνικά έργα που θα κατασκευαστούν είναι: 
 

> Δεκατέσσερα (7) πλακοσκεπή τεχνικά (κιβωτοειδούς μορφής) b x h =1,50 χ 2,00 που έχουν συνολικό μήκος 
125 μέτρα 
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> Δύο (2) πλακοσκεπή τεχνικά 3,00 x 2,00, με συνολικό μήκος 30,00 μέτρα 
> Δέκα (8) σωληνωτά διαμέτρου Φ100, με συνολικό μήκος 144,00 μέτρα 
> Πέντε (3) θολωτά ανοίγματος 3, 00 μ. με συνολικό μήκος 103,00 μέτρα 
> Δεκαπέντε (15) φρεάτια καθαρών διαστάσεων 1,50 χ 1,50 σε κάθε πλακοσκεπές τεχνικό 1,50 x 2,00 και 
σωληνωτό ΦΙ00 

Στα τμήματα όπου η οδός βρίσκεται σε επίχωμα, παράπλευρα του οδοστρώματος κατασκευάζεται 

ανασφάλτωτο έρεισμα, πλάτους 1,50μ, επί του οποίου πακτώνεται το στηθαίο ασφαλείας σε απόσταση 

0,50μ από το όριο του οδοστρώματος. Προς τα κατάντι, όπου τα επιχώματα έχουν ύψος μεγαλύτερο από 

4,00μ, μετά το στηθαίο ασφαλείας και σε επαφή με αυτό, θα κατασκευασθεί επενδεδυμένη τάφρος για να 

συλλέγει τα νερά και να 

τα οδηγεί ανά 40,00 μ με καναλέτα στο ποδαρικό του επιχώματος προς αποφυγή διαβρώσεων. 

Στα τμήματα, όπου η οδός βρίσκεται σε όρυγμα, παράπλευρα του οδοστρώματος θα 

κατασκευαστεί έρεισμα-ρείθρο (τριγωνική τάφρος), πλάτους 1,25μ και πατάρι (μπακίνα ποδός ορύγματος) 

για την προστασία της οδού από καταπτώσεις, πλάτους 1,65μ. Σε ημιδιατομή σε όρυγμα αυξάνεται το 
πλάτος του οδοστρώματος κατά 0,25μ, έτσι ώστε το πάχος των μελλοντικών πρόσθετων ασφαλτικών 

στρώσεων να μην δημιουργεί ανισοσταθμία μεταξύ οδοστρώματος και ερείσματος-ρείθρου. Κάτω από το 

οδόστρωμα της οδού προβλέπεται η κατασκευή εξομαλυντικής στρώσης, μέσου πάχους 0,1μ, που 

συνδυαζόμενη με την αποστράγγιση της οδού θα ανέλθει σε 0,20μ Το πάχος της στρώσης στράγγισης θα 

αυξάνει ανάλογα με την φέρουσα ικανότητα του εδάφους στο οποίο εδράζεται. 

Οι εκσκαφές περιορίζονται στις απολύτως αναγκαίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί η διατάραξη των 

εδαφών 

τα οποία παρότι σήμερα κατά μήκος της οδού δεν εμφανίζουν φαινόμενα κατολισθήσεων, είναι όμως 

δυνατόν να εμφανιστούν επειδή μακριά της οδού και ανάντη αυτής υπάρχουν και πρέπει να ερευνηθούν με 
τη γεωλογική μελέτη. Επίσης ένα μέρος των βραχωδών εκσκαφών θα πρέπει να εκτελεσθεί με μειωμένη 

χρήση εκρηκτικών για αποφυγή ζημιών στις υπάρχουσες οικίες. Το ποσοστό αυτό εκτιμάται σε 10% των 

βραχωδών εκσκαφών. Ομοίως 

εκτιμάται ότι θα υπάρξουν και καταπτώσεις σε ποσοστό 10% των γαιωημιβραχωδών εκσκαφών. 

Τα αδρανή υλικά της οδοστρωσίας θα ληφθούν από τα λατομεία της περιοχής του Ξηροκάμπου, 

εφόσον οι υπηρεσίες εξασφαλίσουν την κανονική λειτουργία τους, ενώ για τα ασφαλτικά θα 

χρησιμοποιηθούν τα λατομεία της περιοχής Άρτας δεδομένου ότι εκεί υπάρχουν μόνιμες εγκαταστάσεις 

παραγωγής ασφαλτομιγμάτων.  Ανάλογη χρήση θα γίνει και για τα αδρανή των σκυροδεμάτων. Γενικά η 

κλίση των πρανών των ορυγμάτων προβλέπεται να είναι 2:1 όπως και στην εγκεκριμένη προμελέτη της 

οδού. 

Η δραστηριότητα του θέματος βρίσκεται εντός δικτύου Natura 2000 (GR 2110006 - Κοιλάδα 

Αχελώου και Όρη Βάλτου). Έχει κατατεθεί Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι της ΜΠΕ.. 

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

ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από 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. Να επιλεγούν και να οριοθετηθούν οι αναγκαίοι εργοταξιακοί χώροι και οι χώροι προσωρινών 
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αποθέσεων, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι περιττές επεμβάσεις στο έδαφος και να είναι εφικτή η 

αποκατάσταση μετά το τέλος των εργασιών, 

2. Για την αποφυγή διαβρώσεων στη περιοχή εγκατάστασης του έργου και σε γειτνιάζουσες περιοχές θα 

πρέπει στους εργοταξιακούς χώρους και στην επηρεαζόμενη περιοχή να προβλέπεται η διασφάλιση 

ομαλής απορροήςεπιφανειακών υδάτων, 

3. Θα πρέπει γενικότερα να προστατευτούν αποτελεσματικά οι καλλιεργούμενες ή καλλιεργήσιμες 

επιφάνειες κατά μήκος της χάραξης του έργου. Θα πρέπει αντίστοιχα να προστατευτούν περιοχές με 

πλούσια φυσική βλάστηση , 

4. Ν’ απαγορευθεί η απόρριψη πλεονασμάτων ή ακατάλληλων παρτίδων σκυροδέματος κατά μήκος του 

έργου και στα πέριξ της περιοχής των έργων. Επιπλέον για την αποφυγή διασποράς ρυπαντικού 
φορτίου θα πρέπει να οργανωθεί η διαχείριση στερεών απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων από τους 

εργοταξιακούς χώρους 

5. Να αποτραπεί η απόθεση προϊόντων εκσκαφών σε επικλινείς περιοχές με παχύ μανδύα αποσάθρωσης, 

προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενο κατολισθήσεων και εδαφικών αστοχιών. Για το λόγο αυτό, η 

επιλογή των χώρων μόνιμης ή προσωρινής απόθεσης χωμάτων να γίνεται μετά από έρευνα. 

6.Να αξιοποιηθούν στο μέγιστο τεχνικά επιτρεπτό βαθμό τα προϊόντα των εκσκαφών για τις ανάγκες του 

έργου (επιχώματα, οδοστρωσία). Η λήψη αδρανών σκυροδέματος ή και άλλων δανείων υλικών που θα 

θεωρηθούν απαραίτητα για το έργο και δεν θα μπορούν να διασφαλιστούν από τα προϊόντα 

εκσκαφών, να γίνεται μόνον από εγκεκριμένες θέσεις δανειοληψίας και νόμιμα λειτουργούντα 

λατομεία, 

7. Μετά το πέρας των έργων, οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις ν' απομακρυνθούν και οι χώροι των 

εργοταξίων να καθαριστούν πλήρως, 

8. Εγκατάσταση προσωρινών εγκαταστάσεων αποστράγγισης στις εργοταξιακούς χώρους, για την προστασία 

της περιοχής με ελεγχόμενης απορροή κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Έτσι θα μειωθούν φαινόμενα 

διάβρωση. 

9. Να γίνεται ελεγχόμενη απόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής. Πιο συγκεκριμένα η απόθεση 

αυτή πρέπει να γίνεται κατά διαστρώσεις ακολουθώντας το φυσικό ανάγλυφο και την μορφολογία του 

εδάφους καιπαράλληλα να συμπυκνώνεται. Με τον τρόπο αυτό, η απόθεση σε μία περιοχή απλά θα 

αυξάνει το ύψος της χωρίς να μεταβάλλει το φυσικό της ανάγλυφο. Μειώνεται έτσι και η πιθανότητα 

δημιουργίας νέων εν δυνάμει ασταθών εδαφών, αλλά δημιουργούνται και οι προϋποθέσεις 
αξιοποίησης του χώρου των αποθέσεων. 

10. Θα πρέπει να προβλέπεται η ομαλή απορροή των επιφανειακών νερών, ώστε να μην δημιουργούνται 

συνθήκες διάβρωσης . 

11. Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στη χλωρίδα της περιοχής, κατά τη διάρκεια κατασκευής του 

προτεινόμενου έργου, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν 

μικρότερο τμήμα βλάστησης για να προστατευτούν τα φυσικά οικοσυστήματα. 

12. Θα πρέπει να προστατευτεί η χλωρίδα της περιοχής διέλευσης από απορρίψεις σκουπιδιών, υγρών 

αποβλήτων κλπ. 

13. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί, ιδίως την «ξηρή» περίοδο του έτους, στην πρόληψη πυρκαγιάς από 

δραστηριότητες κατασκευής ή/και από αμέλεια 

14. Τα μεγάλης έκτασης έργα θα ήταν προτιμότερο να γίνουν εκτός της αναπαραγωγικής περιόδου των 

ζώων και πουλιών. 

15. Επιπλέον κατά την οργάνωση των εργασιών θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην διαχείριση απορριμμάτων 

και αποβλήτων, έτσι ώστε να μην προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις μέσω της τροφικής αλυσίδας στην 

πανίδα της περιοχής. 

16. Κατά τον σχεδιασμό του έργου έχουν προβλεφτεί επαρκής αριθμός μεγέθους διόδων άγριας πανίδας, 

μέσω οχετών. Επισημαίνεται ότι η υπάρχοντες και οι μελλοντικά εκτιμώμενοι κυκλοφοριακοί φόρτοι 

είναι χαμηλοί και δεν δημιουργούν «εμπόδιο σχετικά συνεχούς ροής» σε εγκάρσιες διελεύσεις ζώων. 

17. Την αποφυγή διατάραξης της ευστάθειας των γεωλογικών σχηματισμών και την άμεση αποκατάσταση 
της, στις θέσεις που είναι αναπόφευκτη, για να αποτραπεί η δημιουργία εστιών μόνιμων 
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περιβαλλοντικών αλλοιώσεων κατά την λειτουργία του έργου. 

18. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου καθώς και η απόρριψη 

μεταχειρισμένων ορυκτελαίων επί του εδάφους. Η αλλαγή των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων να 

γίνεται σε συγκεκριμένο χώρο, στον οποίο να υπάρχει πρόβλεψη αποφυγής ρύπανσης του εδάφους με 

τσιμεντόστρωση και δίκτυο συλλογής των διαρροών. Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων 

να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ/γματος 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04). 

19. 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 τα κατ΄ επιταγή αυτού εκδοθέντα Π.Δ, όπως αυτός/ αυτά ισχύουν με 

σκοπό την αξιοποίηση- ανακύκλωση τους. 

20. 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/04). 

 

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

του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: 
α) το με αριθ. Πρωτ. 28703/05-03-2020  έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-

Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, 
β) την από 24-03-2020 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 θετική η 

παράταξη, γιατί το έργο συνδέει απομονωμένες περιοχές, με την επιφύλαξη για πιθανή πρόκληση πιθανών 

κατολισθητικών φαινομένων, 
δ) την τοποθέτηση της κ. Ζέκα-Πάσχου, μέλους της παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση", ότι είμαστε θετικοί ως 

παράταξη γιατί το έργο χρειάζεται, αλλά με επιφυλάξεις, διότι δεν καλυπτόμαστε από τους 

περιβαλλοντικούς όρους αναφορικά με τη πιθανότητα κατολισθήσεων και 
ε) 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 4/47/07-04-2020) 

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

όπως διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. …. 28703/05-03-2020  . έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 

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

Σχεδιασμού, με τις επιφυλαξεις που διατυπώθηκαν και τις παρατηρήσεις για τήρηση των περιβαλλοντικών 

όρων. 

 

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

Από το αριθμ. 4/07-04-2020 Πρακτικό Συνεδριάσεως 
 

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

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

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

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

δημόσια συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, στις επτά (07) Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 

11:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.οικ. 43330/755/01-04-2020 Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

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

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

Β.  Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ. Τα μέλη: Σίμου-Τάσιου Αναστασία, Γοργόλης Βασίλειος, Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Γαϊτανίδης 

Πρόδρομος  (Μάκης), Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης), Λάμπρου Αλκιβιάδης, Βαρέλης Δημήτριος, 

Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα, Φώτης Φώτιος, Κορωναίος Θεόδωρος, Λέκκα Χριστίνα, Ριζόπουλος Σπυρίδων, 

Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα και Ζήκος Νικόλαος Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

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

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

Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

 

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

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης: 
 

1ο  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και 
του Δήμου Πάργας.για την υλοποίηση του έργου: «Ολοκλήρωση δικτύου συλλογής ακαθάρτων της πόλης 
της Πάργας» προϋπολογισμού 23.239,08 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια 
Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 
 

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

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

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

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

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

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

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

(Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια». 

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

Ηπείρου(ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-2019). 

5. Τη με αριθμ. 6/2020 (ΑΔΑ: ΨΒΠ8ΩΞ0-ΡΧ1) ομόφωνα θετική απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πάργας. 

6. Την τεχνική περιγραφή απαιτούμενων εργασιών του Δήμου Πάργας 
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7. Την παρατήρηση της κ. Ζέκα-Πάσχου, μέλους της παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση", ότι είναι απολύτως 

αντίθετη με την έλλειψη εισήγησης και ότι σε αυτή τη βάση δεν μπορεί καν να ψηφίσει, γι 'αυτό δηλώνει 

απλά παρούσα, γιατί το έργο πρέπει κατά τα άλλα να γίνει. 

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

 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 4/48/07-04-2020) 
 

Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Δήμου Πάργας. για την υλοποίηση του έργου: «Ολοκλήρωση δικτύου συλλογής ακαθάρτων της πόλης της 

Πάργας» προϋπολογισμού 23.239,08 € (με ΦΠΑ).  

 

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

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

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

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

β) τον κ. Σταύρου Γεώργιος, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών),υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή του τον κ. Τσιούμπο Δημήτριο, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών 

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

 

ΛΕΥΚΟ ψήφισε η κ. Ζέκα-Πάσχου, μέλος της παράταξης "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ". 

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

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

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΜΠΡΑΪΜΗ - ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

Βασιλική Μαντζίλα 

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