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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17o/08-11-2021 
 

Στις οχτώ (08) Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια 

συνεδρίαση στα Ιωάννινα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού 

Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, το 

άρθρο 67 του ν.4830/2021 (Α’ 169), την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4337/τ. Β’/18-9-2021) άρθρο 1 παρ. 1 

περίπτ. 8, την υπ’αριθμ. 642 με αρ.πρωτ. 69471/24-09-2021 (Α.Δ.Α.: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 66436/22-10-2021 (ΦΕΚ Β’ 4919). Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, 

Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία συστάθηκε, συγκροτήθηκε και λειτουργεί 

με τις με αριθμ. 7/17/7-5-2021 (ΑΔΑ: 681Γ7Λ9-443) και 7/18/7-5-2021 (ΑΔΑ:9ΡΒΓ7Λ9-1Η8) (ΦΕΚ2168/τ.Β΄/25-05-

2021) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με τη με αρ.πρωτ. οικ.66800/5178/18-5-2021 (ΑΔΑ: 

ΨΔΖΝ7Λ9-Δ3Φ) (ΦΕΚ 405/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2021) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, η οποία τροποποίησε τη με 

αρ. 184266/11851/22-01-2021 (ΦΕΚ 1071/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2020) προηγούμενη απόφαση και με τη με αριθμ. οικ. 

72550/5611/26-05-2021 (ΑΔΑ:Ψ4567Λ9-ΒΣΟ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου αποτελείται από τον 

Γοργόλη Βασίλειο, Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου, ως Προέδρο και από τους κάτωθι 

Περιφερειακούς Συμβούλους ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη: 

 

 Τακτικά μέλη: Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Σίμου-Τάσιου Αναστασία  Γκούμας Αχιλλέας 

2. 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. Γαλατάς Ζώης Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 

 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 174523/ 

2535/04-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι: 

Α. Γοργόλης Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου της Περιφέρειας 

Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής. 

Β.  Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ. Τα μέλη: 

1. Σίμου-Τάσιου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος 

2. Δηλαβέρη Ρεγγίνα, Περιφερειακή Σύμβουλος 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακή Σύμβουλος 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

6. Φώτης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 
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7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

8. Κορωναίος Θεόδωρος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

9. Τρομπούκης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

10. Ριζόπουλος Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος 

11. Κωτσαντής Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

12. Γαλατάς Ζώης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

 

Από τα Τακτικά μέλη απόντες ήταν οι: 

1. Λάμπρου Αλκιβιάδης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

2. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα, Περιφερειακή Σύμβουλος 

3. Λέκκα Χριστίνα, Περιφερειακή Σύμβουλος 

4. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, Περιφερειακή Σύμβουλος 

 

 

Από τα Αναπληρωματικά Μέλη βρέθηκαν παρόντες οι: 

1. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

2. Τρομπούκης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

3. Κωτσαντής Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

 

Απών από τη συνεδρίαση ήταν ο κ.Λάμπρου Αλκιβιάδης, που αναπληρώθηκε από τον κ. Καλούδη Βασίλειο σε όλα τα 

θέματα. 

Απούσα από τη συνεδρίαση ήταν η κα. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα,  που δεν αναπληρώθηκε σε κανένα θέμα.  

Απούσα από τη συνεδρίαση ήταν η κα. Λέκκα Χριστίνα,  που αναπληρώθηκε από τον κ. Τρομπούκη Δημήτριο σε όλα 

τα θέματα. 

Απούσα από τη συνεδρίαση ήταν η κα. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, που αναπληρώθηκε από τον κ. Κωτσαντή 

Κωνσταντίνο σε όλα τα θέματα. 

Δεν συμμετείχε  στη συζήτηση και ψήφιση του 4ου θέματος η κα Δηλαβέρη. 

Ο κ. Γαϊτανίδης αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 6ου θέματος και δεν αναπληρώθηκε μέχρι το 

τέλος της συνεδρίασης. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Μαντζίλα, όπως 

ορίστηκε με την αριθμ.οικ.72962/5622/26-05-2021(ΑΔΑ:Ω0ΙΞ7Λ9-2ΟΑ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. Στη 

συνέχεια η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε 

απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Επικύρωση αποφάσεων 16ου Πρακτικού του έτους 2021 της Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 

Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

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

(κατηγορίας Α2, ομάδα 2η): «Υδρομάστευση πηγής «ΚΡΑΝΙΕΣ», στη θέση «ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ» της Τ.Κ. 

Θεοδώριανων του Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας 

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

Α.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 
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2. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου 

(κατηγορίας Α2, ομάδα 1η ): «Δημιουργία υδατοδρομίου Ιωαννίνων στη λίμνη Παμβώτιδα (υφιστάμενες 

χερσαίες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών και των αποσκευών τους, πλωτές εγκαταστάσεις για τον 

ελλιμενισμό των υδροπλάνων και υδάτινη επιφάνεια για την ασφαλή προσλίμνωση, απολίμνωση και 

υδατοδρόμηση των υδροπλάνων), εντός της λίμνης Παμβώτιδας, έμπροσθεν τοι οικισμού Περάματος, Δ. 

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

δραστηριότητας είναι ο Δήμος Ιωαννιτών. εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

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

(κατηγορίας Α2, ομάδα 6η & 1η,α/α 2) : «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα, 5 αστέρων, δυναμικότητας 300 κλινών 

στην εκτός σχεδίου περιοχή «Βοτανικός» (θέση: ΜΠΟΓΙΑΝΝΗ), Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων της 

Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή τηςδραστηριότητας είναι η 

εταιρεία: «ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΣ ΞΤΟΕ Α.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

4. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: 

(Υποκατηγορία Α1, ομάδα 2η, 3η & 8η, α/α 1): για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Οικ. 37690/27-07- 2016 

(ΑΔΑ:Ω8Ρ24653Π8-18Λ) ΑΕΠΟ, υφιστάμενου ιχθυογεννητικού σταθμού και λοιπών υποστηρικτικών 

υποδομών, ως προς i) την επέκταση χερσαίας έκτασης και κτιριακών εγκαταστάσεων του ιχθυογεννητικού 

σταθμού και των λοιπών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, ii)την αύξηση της παραγόμενης βιομάζας του 

ιχθυογεννητικού σταθμού, iii) την αλλαγή χρήσης μέρους υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, εκσυγχρονισμό 

και αναδιάταξη τους εντός της χερσαίας έκτασης και iv) την κατασκευή συνοδών υποδομών εντός της ζώνης 

αιγιαλού, στη θέση «Λωρίδα Σαγιάδας- Ακρωτήρι Παγανιά», Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας 

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

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

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

(Υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η,α/α 2): «Επέκταση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, 

που λειτουργεί σε θαλάσσια έκταση 15 στρ., δυναμικότητας 400 τόνων/έτος, στη θέση Ακρωτήριο Νενούδα, 

Λωρίδας Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών, ΠΕ Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου, σε 20 στρ., χωρίς αύξηση 

δυναμικότητας, με παράλληλο εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων και αναδιατύπωση των συνοδών 

χερσαίων υποδομών υποστήριξης της μονάδας».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της 

δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΣΚΑΛΩΜΑ Α.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 10η & 11η) : « Φ/Β Σταθμός, ισχύος 49,99 MW και υποσταθμός ανύψωσης 

τάσης (Υ/Σ/) 150/33 kV, στη θέση «Σκαμνιά», Δ.Ε. Βλαχερνών, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας 

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

«ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». (εισήγηση Δ/νση 

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

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

έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 2η & 7η): « Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 37.000 

ορνιθίων κρεατοπαραγωγής , με υδρογεώτρηση, στη θέση «Ρόγγια- Καϊζες» της Τ.Κ. Κεραμάτων, του Δ. 

Αρταίων , Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της 

δραστηριότητας είναι ο Πέτρος Μπίζας του Ευαγγέλου. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασμού Π.Η.). 

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

έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η,α/α 6): «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης πτηνοτροφικής 
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μονάδας , δυναμικότητάς 7.200 ινδορνίθων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στον αναδασμό Τ.Κ. 

Κουτσελιού, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.Φορέας πραγματοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΖΗΚΟΣ Ν.- ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Ο.Ε.»  

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

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

πρακτικό και οι αποφάσεις της  προηγούμενης, από 19-10-2021 συνεδρίασης της Επιτροπής.  

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

1. Δημητρίου Δημήτριος 

2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 

3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Φώτης Φώτιος 

8. Καλούδης Βασίλειος 

9. Κορωναίος Θεόδωρος 

10. Τρομπούκης Δημήτριος 

11. Ριζόπουλος Σπυρίδων 

12. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 

13. Γαλατάς Ζώης 

 

ΑΔΑ: 966Ρ7Λ9-Η8Λ



5 

 

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 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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

(κατηγορίας Α2, ομάδα 2η): «Υδρομάστευση πηγής «ΚΡΑΝΙΕΣ», στη θέση «ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ» της Τ.Κ. Θεοδώριανων του 

Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του 

έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «Πηγές Κωστηλάτας Α.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασμού Π.Η.) 

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 2η): «Υδρομάστευση πηγής «ΚΡΑΝΙΕΣ», στη θέση «ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ» της Τ.Κ. Θεοδώριανων του Δ. 

Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή 

της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «Πηγές Κωστηλάτας Α.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασμού Π.Η.) 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι η εταιρεία "Πηγές Κωστηλάτας Α.Ε.". 

Το έργο προτείνεται να κατασκευασθεί στην περιοχή «Σιαμαντάς» του Νομού Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου 

εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Θεοδωριάνων που βρίσκονται 82 χλμ. βόρεια της πόλης της Άρτας και είναι 

κτισμένα σε υψόμετρο 950 μ. στην νοτιοανατολική πλευρά των Τζουμέρκων. 

 Πρόκειται για εργασίες κατασκευής για τη βελτίωση της υδρομάστευσης της πηγής «Κρανιές» και για την 

κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού ποσότητας 420 m3/day στο εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού της εταιρείας Πηγές 

Κωστηλάτα Α.Ε. με διακριτικό τίτλο Eurowaterland Α.Ε.. Το μήκος του αγωγού ισούται με 35 m και θα συνδεθεί στο άκρο 

του με υφιστάμενο αγωγό, ο οποίος εκκινεί από την πηγή «Βρυζοκάλαμο» και καταλήγει στους χώρους του εργοστασίου 

εμφιάλωσης νερού. Ο συγκεκριμένος υφιστάμενος αγωγός είχε συνολικό μήκος 2.260 m και είχε κατασκευαστεί ως 

εφεδρικός του κύριου αγωγού μεταφοράς νερού που εξυπηρετεί την λειτουργούσα γραμμή εμφιάλωσης η οποία 

προβλέπεται να αναβαθμιστεί ώστε να έχει δυναμικότητα 14.500 μπουκαλιών/ώρα σε φιάλες του 0,5 λίτρου και 12.000 

μπουκαλιών/ώρα σε φιάλες του 1 λίτρου. Επομένως, η μέγιστη ποσότητα νερού που -μετά την αναβάθμιση της 

υφιστάμενης γραμμής παραγωγής και την αντίστοιχη αδειοδότηση- θα μεταφέρεται μέσω αυτού είναι 288 m3/day. 

Ο εφεδρικός αγωγός είχε τοποθετηθεί παράλληλα με τον κύριο αγωγό μεταφοράς νερού για να 

χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση δυσλειτουργιών αυτού και έως σήμερα δεν έχει προκύψει αυτή η αναγκαιότητα. Η 

ποσότητα νερού, η οποία προτείνεται να μεταφερθεί μέσω αυτού στις εγκαταστάσεις του εμφιαλωτηρίου θα ανέρχεται 

–όπως προαναφέρθηκε- σε 420 m3/day. Επομένως, συνολικά το εργοστάσιο εμφιάλωσης θα έχει τη δυνατότητα να 

επεξεργάζεται σε ημερήσια βάση και από τις δύο πηγές (Βρυζοκάλαμο και Κρανιές) σε ξεχωριστές γραμμές παραγωγής 
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708 m3/day. Το μήκος του αγωγού από την ένωσή του με τον αγωγό μήκους 35 m (που ξεκινά από την υδρομάστευση) 

έως τους χώρους της εγκατάστασης εμφιάλωσης είναι 1.392 m. 

Το έργο είναι ιδιαίτερα μικρής κλίμακας, θα κατασκευαστεί αποκλειστικά δια χειρός και προβλέπεται να 

απασχολήσει εργατοτεχνικό προσωπικό, το οποίο αριθμεί 2 άτομα. 

Πρόκειται για δια χειρός καλλιέργεια του μετώπου της πηγής, ούτως ώστε να βελτιωθεί η υδρομάστευση, 

αντικατάσταση και συμπλήρωση φθαρμένων λίθων του τοιχίου της υδρομάστευσης, εκσκαφές, επιχώσεις, καθώς και 

σκυροδέτηση του δαπέδου και των τοιχίων της τάφρου εντός της οποίας θα οδεύσει ο αγωγός μεταφοράς νερού. Καθώς 

η πρόσβαση στο σημείο γίνεται δυσχερώς μόνο με τα πόδια, το απαιτούμενο σκυρόδεμα θα παρασκευαστεί επιτόπου 

με τον παραδοσιακό τρόπο.  

 Η ροή του νερού θα είναι φυσική, χωρίς την υποβοήθηση αντλιών, οπότε και δεν απαιτείται κατά το στάδιο 

της λειτουργίας καμία ιδιαίτερη τεχνική μέριμνα. Η μοναδική παρέμβαση, η οποία κρίνεται απαραίτητη είναι ο έλεγχος 

της λειτουργικότητας της υδρομάστευσης και η αποκατάσταση πιθανών φυσικών φθορών, εξαιτίας κυρίως της 

ορεινότητας και των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου που επικρατούν στην 

περιοχή του έργου. Και εξαιτίας του γεγονότος πως τμήμα της παροχής της πηγής θα οδηγηθεί στο εργοστάσιο για 

εμφιάλωση κρίνεται σκόπιμη από την πλευρά του φορέα του έργου η τοποθέτηση καμερών παρακολούθησης για την 

αποτροπή οποιασδήποτε δολιοφθοράς. Σημειώνεται πως για την προστασία των νερών της πηγής υπάρχει περίφραξη 

(ώστε να εξασφαλίζεται η μη δυνατότητα προσέγγισης ζώων) και τοιχίο αντιστήριξης παράλληλα με την κοίτη του 

ρέματος (ώστε να προστατευθεί η πηγή από τυχόν εισροές από το ρέμα μέσω πλημμυρικών φαινομένων). 

 Η κατασκευή του έργου συνίσταται σε:  

• σκυροδέτηση τάφρου, συνολικού όγκου σκυροδέματος 11,11 m3 .  

• εκσκαφές για την κατασκευή τάφρων και φρεατίου, συνολικού όγκου 8,45 m3  

• επίχωση με προϊόντα εκσκαφής, όγκου 2,44 m3.  

• πλήρωση του πλατώ της πηγής με φυσικό αμμοχάλικο.  

• συμπλήρωση κατεστραμμένων τμημάτων πέτρινου τοιχίου υδρομάστευσης.  

• σωλήνας από υψηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) συνολικού μήκους 35 m.  

• σκυροδέτηση φρεατίου με πάχος βάσης και τοιχωμάτων 0,20 m, συνολικού όγκου σκυροδέματος 0,72 m3.  

 

Η φύση του έργου είναι τέτοια που δεν αναμένεται να παραχθούν οποιασδήποτε μορφής απόβλητα, δεν 

καταναλώνει ενέργεια και οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιηθούν αφορούν φυσικό υλικό (αμμοχάλικο) για την 

πλήρωση του μετώπου της υδρομάστευσης και το δάπεδο της τάφρου, καθώς και λίθοι που θα συλλεχθούν από την 

περιοχή για την αντικατάσταση και συμπλήρωση φθαρμένων τμημάτων του τοιχίου.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το μελετώμενο έργο εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 15.000 €.      

Για την κατασκευή έχουν εξασφαλιστεί: 

• Την από 17.06.2020 πράξη χαρακτηρισμού της Δ/νσης Δασών Άρτας, σύμφωνα με την οποία η έκταση 

χαρακτηρίζεται ως δάσος Ελάτης.  

• Θετική γνωμοδότηση Εφορείας Αρχαιοτήτων και Νεοτέρων Μνημείων. 

Η δραστηριότητα  βρίσκεται εντός του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 και συγκεκριμένα 

εντός της GR2110002 (Όρη Αθαμανών - Νεράϊδα) και GR2130013 (Ευρύτερη περιοχή Αθαμανικών Όρεων)  και εντός της 

έκτασης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων και συγκεκριμένα στην Ζώνη ΙΙΙ 

αυτού, όπως ορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 9/2009 (ΦΕΚ 49 Δ’/12.02.2009). Έχει κατατεθεί μελέτη Ειδικής 

Οικολογικής Αξιολόγησης ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ΜΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4014/2011. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

• Πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος με υλικά 

συσκευασίας, σκουπίδια, άχρηστα υλικά κ.λ.π. Επιβάλλεται η συλλογή τους από τον υπεύθυνο της κατασκευής, 
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η απομάκρυνσή τους από το χώρο του έργου και η διάθεσή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα 

αστικού τύπου απόβλητα των εργαζομένων που πιθανόν να παραχθούν κατά τη φάση κατασκευής του έργου 

θα συλλέγονται και θα αποτίθενται καθημερινά στους κάδους του οικισμού. 

• Αποφυγή των εργασιών σε περιόδους με αντίξοες καιρικές συνθήκες (π.χ. έντονη βροχόπτωση ή ισχυρούς 

ανέμους). 

• Διατήρηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της βλάστησης για την ελαχιστοποίηση της διάβρωσης των εδαφών. 

• Κάλυψη των σωρών εδαφών ή υλικών ώστε να αποφεύγεται η όποια αύξηση της μεταφορών ιζημάτων προς το 

υδρογραφικό δίκτυο. 

• Από τη πηγή, παροχή ίση με τουλάχιστον 30lt/sec θα πρέπει να αφήνεται σε ελεύθερη ροή έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται η απαραίτητη οικολογική παροχή. 

• Ο χώρος γύρω από την πηγή θα πρέπει να είναι περιφραγμένος για να αποτραπεί κατά το δυνατό η επιμόλυνσή 

της κυρίως από ζώα ή άλλους ανθρωπογενείς παράγοντες. 

• Ο φορέας του έργου υποχρεούται να προβαίνει σε περιοδικούς ελέγχους για την ποιότητα και ποσότητα του 

νερού που δεσμεύεται και τα αποτελέσματα των αναλύσεων και μετρήσεων να κοινοποιούνται στην αρμόδια 

Υπηρεσία. 

• Όλες οι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις για την καταλληλότητα του νερού θα πρέπει να 

πραγματοποιούνται σε διαπιστευμένα εργαστήρια (πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ150/ΙΕΨ-17025 ή άλλο ισοδύναμο), 

σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ.38317/1621/Ε103/6-9-2011 (ΦΕΚ 1977/Β) και τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών 

να φυλάσσονται από τον ενδιαφερόμενο φορέα και να τηρούνται οι προδιαγραφές ελέγχου του πόσιμου νερού 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

• Να τοποθετηθεί υδρομετρητής για την καταγραφή των απολήψιμων ποσοτήτων νερού. 

• Να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο από τη Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας oι ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα ενδείξεις του υδρομέτρου. 

• Να λαμβάνονται μέτρα για την ορθολογική χρήση του νερού. 

• Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον φορέα του έργου. 

• Η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε 

ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

• Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την λειτουργία του έργου, θα πρέπει 

προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 

• Κατά την λειτουργία της πηγής - υδρομάστευσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υποδείξεις της Δ/νσης 

Υδάτων. 

• Οι αποψιλώσεις στον χώρο κατάληψης του έργου θα πρέπει να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και 

κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Υπηρεσία. 

• Να ληφθούν μέτρα στεγανοποίησης της πηγής – υδρομάστευσης ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο 

κατείσδυσης επιφανειακών υδάτων προς αυτή. 

• Ο φορέας του έργου οφείλει να διευκολύνει τις αρμόδιες Υπηρεσίες σε τυχόν έλεγχο δειγματοληψίας από την 

εν λόγω πηγή. 

• Ένα πλήρες θεωρημένο αντίγραφο της ΜΠΕ του έργου καθώς και η παρούσα Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων 

θα πρέπει να τηρούνται από τον κύριο του έργου και να επιδεικνύονται, όταν του ζητηθούν από αρμόδιες 

Υπηρεσίες. 

• Πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος με υλικά 

συσκευασίας, σκουπίδια, άχρηστα υλικά κ.λ.π. Επιβάλλεται η συλλογή τους από τον υπεύθυνο της κατασκευής, 

η απομάκρυνσή τους από το χώρο του έργου και η διάθεσή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα 
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αστικού τύπου απόβλητα των εργαζομένων που πιθανόν να παραχθούν κατά τη φάση κατασκευής του έργου 

θα συλλέγονται και θα αποτίθενται καθημερινά στους κάδους του οικισμού. 

• Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών. 

Ο φορέας του έργου έχει την υποχρέωση να ενημερώνει άμεσα την αρμόδια περιβαλλοντική Αρχή για την ύπαρξη 

περιβαλλοντικής ζημιάς ή την άμεση απειλή πρόκλησής της.  

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

λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ. 113835/14-09-2021 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 28-09-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος  της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

Περιφέρειας Ηπείρου,  

γ) Τις θετικές γνωμοδοτήσεις της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων, του ΓΕΕΘΑ και της Διεύθυνσης Δασών Άρτας 

δ) Την παρουσίαση του θέματος από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ.Γοργόλη, ο οποίος αναφέρθηκε στην εισήγηση της 

υπηρεσίας, τις θετικές γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών και το γεγονός ότι το θέμα αυτό έρχεται από αναβολή καθώς 

αναμέναμε την εισήγηση της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Πως μέχρι σήμερα δεν έχει έρθει η 

γνωμοδότηση αυτή αλλά εμείς θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε για να είμαστε εντός προθεσμιών. Το έργο αφορά 

εργασίες κατασκευής για τη βελτίωση της υδρομάστευσης της πηγής «Κρανιές με κατασκευή αγωγού ώστε να έχει 

δυναμικότητα παραγωγής. Πως  από την μελέτη προκύπτει ότι το έργο είναι ιδιαίτερα μικρής κλίμακας και δεν 

αναμένεται να παραχθούν οποιασδήποτε μορφής απόβλητα, ενώ η υπηρεσία έχει θέσει αρκετούς όρους.  

ε) τη ΘΕΤΙΚΗ ψήφο του κ. Κορωναίου και του κ.Τρομπούκη, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών» και την 

επισήμανση του κ.Κορωναίου με την επιφύλαξη ότι πρέπει να παρακολουθείται η κατανάλωση των υδάτινων πόρων 
για να μην υπάρξουν προβλήματα στο μέλλον. 

στ) τη ΘΕΤΙΚΗ τοποθέτηση του κ. Ριζόπουλου από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο οποίος επεσήμανε ότι γι’αυτόν 

η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντικότερη από το πόσες οικογένειες εργάζονται στην επιχείρηση όπως 

αναφέρθηκε από έναν σύμβουλο στην προηγούμενη συνεδρίαση, ότι δεν έχουμε εικόνα χρηστής λειτουργίας της 

επιχείρησης αλλά ούτε και καταγγελίες, ότι δυστυχώς δεν παρευρίσκεται κάποιος από την εταιρεία στη συνεδρίαση για 

να μας ενημερώσει και κατέληξε ότι κατά παρέκκλιση της συνήθειάς του σε απουσία γνωμοδότησης από τους σχετικούς 

φορείς να είναι αρνητικός, ψηφίζει στην συγκεκριμένη περίπτωση και μόνο ΘΕΤΙΚΑ. 

ζ) τη ΘΕΤΙΚΗ τοποθέτηση του κ. Δημητρίου από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», με δύο παρατηρήσεις: α) θα ήθελε να 

είχαμε τη γνωμοδότηση του Δήμου, διότι αν αυξηθούν οι ανάγκες της επιχείρησης ο Δήμος θα είναι εκτεθειμένος και 

β) θα ήθελε να υπάρχει η γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων, η οποία είναι πολύ σημαντική. 

η) την ΑΡΝΗΤΙΚΗ τοποθέτηση του κ.Κωτσαντή, από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», ο οποίος επεσήμανε ότι μια 

τόσο μεγάλη εταιρεία θα ήταν αδύνατο να μην  φροντίσει για τα περιβαλλοντικά. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι το 

πολιτικό ζήτημα. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, θα έπρεπε να το διαχειρίζεται ο δημόσιος φορέας και δεν πρέπει να το 

δίνουμε αφειδώς. Το νερό δεν πρέπει να αποτελεί μέρος κερδών. Επιπλέον δεν έχουμε γνωμοδότηση της Δ/νσης 

Υδάτινων Πόρων και εδώ και πολύ καιρό προβληματιζόμαστε για τη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού στα Γιάννενα. 

θ) την ΑΡΝΗΤΙΚΗ τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη, από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος 

επεσήμανε ότι μας λείπουν τρεις καίριες ενημερώσεις: από την εταιρεία, για να μας ενημερώσει για τις ιδιαιτερότητες 

και τους πιθανούς κινδύνους από την επένδυση, από τη Δ/νση υδάτων και από το Σωματείο Εργαζομένων, για να μας 

ενημερώσει για το αποθεματικό, τις κοστοβόρες διαδικασίες κλπ. Επίσης έθεσε το ερώτημα γιατί να μην προχωρήσει 

σε αυτοψία η σχετική υπηρεσία της ΠΕ Άρτας. 

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

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής: 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/84/08-11-2021) 

 

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

διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 113835/14-09-2021 έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, με τους 

όρους που θέτει η υπηρεσία. 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Κωτσαντής, από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Γαλατάς, από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο».  

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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

ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

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

 

Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

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

(ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 

 

 

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

ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
 

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

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

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

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραμματέας 

 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Δημητρίου Δημήτριος 

2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 

3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Φώτης Φώτιος 

8. Καλούδης Βασίλειος 

9. Κορωναίος Θεόδωρος 

10. Τρομπούκης Δημήτριος 

11. Ριζόπουλος Σπυρίδων 

12. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 

13. Γαλατάς Ζώης 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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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: 08-11-2021 

Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου):183683/2673 

Ημερομηνία: 20-10-2021 

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

(κατηγορίας Α2, ομάδα 1η ): «Δημιουργία υδατοδρομίου Ιωαννίνων στη λίμνη Παμβώτιδα (υφιστάμενες 

χερσαίες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών και των αποσκευών τους, πλωτές εγκαταστάσεις για τον 

ελλιμενισμό των υδροπλάνων και υδάτινη επιφάνεια για την ασφαλή προσλίμνωση, απολίμνωση και 

υδατοδρόμηση των υδροπλάνων), εντός της λίμνης Παμβώτιδας, έμπροσθεν τοι οικισμού Περάματος, Δ. 

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

δραστηριότητας είναι ο Δήμος Ιωαννιτών. εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

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 ): «Δημιουργία υδατοδρομίου Ιωαννίνων στη λίμνη Παμβώτιδα (υφιστάμενες χερσαίες 

εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών και των αποσκευών τους, πλωτές εγκαταστάσεις για τον ελλιμενισμό των 

υδροπλάνων και υδάτινη επιφάνεια για την ασφαλή προσλίμνωση, απολίμνωση και υδατοδρόμηση των 

υδροπλάνων), εντός της λίμνης Παμβώτιδας, έμπροσθεν τοι οικισμού Περάματος, Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, 

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

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

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι ο Δήμος Ιωαννιτών 

Το υδατοδρόμιο θα περιλαμβάνει χερσαίες και πλωτές εγκαταστάσεις πολύ μικρού μεγέθους. Επιπλέον θα 

χρησιμοποιούνται υδάτινοι διάδρομοι για την προς – απολίμνωση των υδροπλάνων. Η συνολική, αναγκαία 

επιφάνεια που θα διατεθεί για την ανάπτυξη των χερσαίων και των πλωτών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 3.774,93 

τ.μ. Οι χερσαίες εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου (κτίριο εξυπηρέτησης επιβατών) έχουν συνολική επιφάνεια 60,0 

τ.μ. και προτείνεται να χωροθετηθούν ανατολικά (δεξιά) και σε μικρή απόσταση από την υφιστάμενη, τσιμεντένια 

προβλήτα του λιμένα Περάματος. Πρόκειται να εγκατασταθεί προκατασκευασμένος, μετακινούμενος οικίσκος, για 

την εξυπηρέτηση των επιβατών των υδροπλάνων και του πτητικού έργου γενικότερα. Ο οικίσκος θα περιλαμβάνει 

χώρους για την έκδοση και έλεγχο των εισιτηρίων, την αναμονή των επιβατών και τη φύλαξη των αποσκευών τους 

καθώς και χώρους υγιεινής (τουαλέτες). Παραπλεύρως του οικίσκου υφίσταται εξαγωνικός οικίσκος με 

κεραμοσκεπή, επιφάνειας 50 τ.μ. περίπου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί επίσης για τις ανάγκες του υδατοδρομίου. 

Ο οικίσκος αυτός είχε το ρόλο κτιρίου επιβατών κατά την παλαιότερη περίοδο (2004-2009) λειτουργίας του 

υδατοδρομίου. Θα παραμένει σε κατάσταση αναμονής (stand by) και, όταν θα δημιουργηθεί η ανάγκη χρήσης και 

αυτού του οικίσκου, θα λάβουν χώρα μόνο εργασίες επίχρισης (φρεσκάρισμα χρώματος εσωτερικά και εξωτερικά) 

και εσωτερικής διαρρύθμισης αυτού. 
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Για τον ελλιμενισμό των υδροπλάνων θα εγκατασταθεί πλωτή προβλήτα σχήματος ορθογωνίου 

παραλληλογράμμου, διαστάσεων 20,0 μ. Χ 3,0 μ. Η προβλήτα θα συνδυάζεται με γέφυρα (ράμπα) για τη γεφύρωση 

του υψομετρικού χάσματος της επιφάνειας του νερού με την επιφάνεια του υφιστάμενου, μικρού κρηπιδώματος 

του λιμένα Περάματος.  

Επιπλέον, το υδατοδρόμιο λίμνης Παμβώτιδας θα περιλαμβάνει και νοητή, υδάτινη (λιμναία) επιφάνεια 

(υδατοδιάδρομοι) για τη διενέργεια των διαδικασιών προς-απολίμνωσης. Οι διάδρομοι αυτοί “χωροθετούνται” στα 

βορειοδυτικά της λίμνης. Μετά την προσλίμνωσή τους, τα υδροπλάνα θα πλέουν και θα εκτελούν τους κατάλληλους 

ελιγμούς για την προσέγγιση και πρόσδεσή τους στην πλωτή προβλήτα του υδατοδρομίου και το αντίστροφο, τα 

υδροπλάνα θα υδατοδρομούν ώστε να προσεγγίσουν το διάδρομο απολίμνωσης όπου και θα προβαίνουν στην 

ομώνυμη διαδικασία. 

Το μελετώμενο υδατοδρόμιο χωροθετείται στην απώτερη, βορειοδυτική όχθη της λίμνης Παμβώτιδας, 

εντός του υποτυπώδους λιμένα Περάματος. Η θέση αυτή βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Περάματος, εκτός ΖΟΕ 

Ιωαννίνων και εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου πόλης Ιωαννίνων. 

Οι αποστάσεις του έργου από αυτές τις περιοχές καθώς και από άλλες προστατευόμενες περιοχές δίδονται 

ακολούθως: 

− 120 m περίπου από τα όρια της κοντινότερης περιοχής NATURA με κωδικό GR2130012 - SPA: ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (τόσο απέχει ο οικίσκος επιβατών)  

− 1,8 Km περίπου από τα όρια της περιοχής NATURA με κωδικό GR2130011 - SPA: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΥΣ ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ  

− 2,3 Km περίπου από τα όρια της περιοχής NATURA με κωδικό GR2130008 - SAC: ΟΡΟΣ ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ  

− 1,9 Km περίπου από τα όρια του Αισθητικού Δάσους Ιωαννίνων  

− 5,7 Km περίπου από τα όρια του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου (Ζώνη ΙΙγ - ΙΙγ - Περιοχή Διατήρησης Οικοτόπων 

και Ειδών)  

− 0,6 Km περίπου από την είσοδο του Σπηλαίου Περάματος  
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Ο συνολικός προϋπολογισμός για το μελετώμενο έργο εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 €.      

Η ανωτέρω δραστηριότητα διαθέτει: 

• Μελέτη επιπέδων θορύβου κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου. 

• Την υπ’ αριθ. 9857/2763 (ΦΕΚ 221/Δ/2011) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας για τον “Καθορισμό ορίων της όχθης, παλαιάς όχθης και παρόχθιας ζώνης 

στη περιοχή από Αγ. Νικόλαο Κοπάνων έως Πέραμα στη λίμνη Παμβώτιδα των Δήμων Ιωαννιτών και 

Περάματος στο Νομό Ιωαννίνων”. 

• Την υπ’ αριθ. 39750/9247 (ΦΕΚ 492/Δ/2012) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας για τον “Καθορισμό των ορίων της όχθης, της παλαιάς όχθης και της 

παρόχθιας ζώνης στην περιοχή από Πέραμα έως Ντραμπάτοβα στη λίμνη Παμβώτιδα του Δήμου Ιωαννιτών 

στο Νομό Ιωαννίνων”. 

 

Η δραστηριότητα  βρίσκεται εντός του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 και συγκεκριμένα 

εντός της GR2130012 (Ευρύτερη περιοχή πόλεως Ιωαννίνων) και GR2130005 (Λίμνη Ιωαννίνων)  και εντός της 

Περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας. Έχει κατατεθεί μελέτη Ειδικής Οικολογικής 

Αξιολόγησης ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ΜΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4014/2011. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

• Πριν από την έναρξη των επεμβάσεων - εργασιών για την κατασκευή του έργου, να έχουν εκδοθεί όλες οι 

απαιτούμενες άδειες - εγκρίσεις που επιβάλουν οι κείμενες διατάξεις. 

• Να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως ισχύει. 

• Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα Απόφαση. 

•  Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων της κείμενης 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους 

συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

• Να ορισθεί από το φορέα του έργου, εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της παρούσας Απόφασης, ο 

υπεύθυνος για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών της 

παρούσας Απόφασης και να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία του στην υπηρεσία μας. 

• Από τις πιστώσεις για την κατασκευή του έργου να εξασφαλιστούν κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες 

δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος. 

• Να υπάρχει συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού προστασίας Λίμνης Παμβώτιδας και λήψη όλων 

των απαραίτητων μέτρων, καθώς και τυχόν πρόσθετων που θα υποδειχθούν από το Φορέα Διαχείρισης, για 

την αποφυγή ρύπανσης της λίμνης. Ιδιαίτερα, θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις που επιβάλλουν τη 

συλλογή και νόμιμη διάθεση όλων των πετρελαιοειδών, λιπαντελαίων, λυμάτων, απορριμμάτων και κάθε 

είδους ρυπογόνων ουσιών.  

• Για το έργο έχουν ισχύ οι διατάξεις του Ν. 2971/01 για τον αιγιαλό και την παραλία (ΦΕΚ 285 Α/19-12-2001), 

όπως ισχύει. 

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

• Η ημερήσια συχνότητα πτήσεων ανέρχεται σε έως πέντε ζεύγη (αφίξεις – αναχωρήσεις) για το έτος έναρξης 

δραστηριότητας και έως είκοσι ζεύγη (αφίξεις – αναχωρήσεις) στο μέγιστο της ανάπυτυξης. 

• Να υπάρχει τακτικός έλεγχος των πλωτών εγκαταστάσεων ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων κατά 

την επιβίβαση – αποβίβαση επιβατών.  
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• Να ελέγχεται περιοδικά η αγκύρωση των πλωτών εγκαταστάσεων, για την διασφάλιση της ορθής-ασφαλούς 

λειτουργίας τους καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του υδατοδρομίου. 

• Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν 

όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:  

• η πιστή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν.  

• η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων 

οφειλόμενων σε ενέργειες ή παραλείψεις του φορέα εκμετάλλευσης, κατά παράβαση των περιβαλλοντικών 

όρων.  

• Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να μεριμνά για τη διατήρηση της καθαριότητας στους χώρους 

επέμβασης. Κάθε είδους απορρίμματα, άχρηστα υλικά, λάδια, παλιά ανταλλακτικά και  μηχανήματα, κλπ. 

θα πρέπει να συλλέγονται και ν' απομακρύνονται από τον χώρο των έργων και η διάθεση τους θα πρέπει να 

γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

• Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους λαδιών, 

ελαστικών, πλαστικών και οποιωνδήποτε άλλων στερεών υλικών που είναι δυνατό να προκαλέσουν 

ρύπανση στο περιβάλλον. 

• Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για 

την περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες 

περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την αρμόδια 

Πυροσβεστική Υπηρεσία, πριν από την έναρξη των εργασιών. 

• Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

αποφυγή ρύπανσης της λίμνης. 

• Όλες οι υποδομές, σημάνσεις, δίκτυα, καλωδιώσεις κλπ. που ενδεχομένως υπάρχουν στην περιοχή του 

έργου, πρέπει να αποκαθίστανται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής. Τυχόν ζημιές θα 

αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου του έργου. 

• Απαγορεύεται η πλύση των μηχανημάτων ή απόρριψη λαδιών κατά την αλλαγή τους, τόσο στη χερσαία όσο 

και στη λιμναία ζώνη του έργου. 

• Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ. 

Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων επί του εδάφους. 

• Τα αστικά λύματα από τον οικίσκο εξυπηρέτησης επιβατών να οδηγούνται είτε σε στεγανό βόθρο είτε στο 

δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. 

• Να γίνει αποκατάσταση της θέσης εγκατάστασης των χερσαίων υποδομών του έργου από το φορέα του 

έργου, σε περίπτωση παύσης λειτουργίας του έργου ή μετεγκατάστασής του από τη συγκεκριμένη χερσαία 

- λιμναία έκταση. 

• Ο φορέας του έργου να εφοδιαστεί με “Σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης” 

από τις δραστηριότητες του υδατοδρομίου Λίμνης Παμβώτιδας (υπεύθυνος για την εφαρμογή του θα είναι 

ο Δήμος Ιωαννιτών ή ο εκάστοτε Φορέας Λειτουργίας), το οποίο θα πρέπει να συνταχθεί και εγκριθεί 

αρμοδίως. 

• Σε περίπτωση ανεφοδιασμού των υδροπλάνων στο υδατοδρόμιο λίμνης Παμβώτιδας, η σχετική 

εγκατάσταση θα πρέπει να λάβει όλες τις εκ του νόμου απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις. 

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

και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ. 119180/23-09-2021 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με 

το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, 
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β) την από 20-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος  της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

Περιφέρειας Ηπείρου,  

γ) Τις θετικές γνωμοδοτήσεις της Διεύθυνσης Δασών Ιωαννίνων και της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης 

Δασών Ηπείρου 

δ) Την παρουσίαση του θέματος από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Γοργόλη που ανάλυσε τον τρόπο λειτουργίας 

του υδατοδρομίου και την χωροθέτηση αυτού. Τις επεξηγήσεις που έδωσε σχετικά με τις αποστάσεις της 

δραστηριότητας, τη μελέτη θορύβου που υπάρχει και είναι σημαντική, τις θετικές γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών. 

Επίσης επεσήμανε σχετικά με το γεγονός ότι στην Λίμνη Παμβώτιδα θα πρέπει να υπάρχουν όσο το δυνατόν 

περισσότερες δραστηριότητες που δεν έχουν περιβαλλοντικό αποτύπωμα και μελλοντικά θα πρέπει να εξετασθεί 

το γεγονός των 20 διαδρομών που αναφέρει ο φορέας υλοποίησης ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα σε άλλες 

δραστηριότητες όπως κωπηλασία, διαδρομές από καραβάκια κλπ  

ε) το ερώτημα που έθεσε ο κ.Κορωναίος από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», σχετικά με  τον θόρυβο και την 

έλλειψη γνωμοδότησης από τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας και την απάντηση που έλαβε από τον 

Πρόεδρο για το μεταβατική στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο Φορέας λόγω της έκδοσης Διαπιστωτικής Πράξης από τον 

ΟΦΥΠΕΚΑ και την δυσκολία συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα, αλλά την ύπαρξη παρόλα αυτά σχετικής μελέτης 

θορύβων και την ΘΕΤΙΚΗ τοποθέτηση του κ. Κορωναίου, μετά τις επεξηγήσεις που δόθηκαν. 

στ) τη ΘΕΤΙΚΗ τοποθέτηση του κ. Ριζόπουλου από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο οποίος επεσήμανε ότι το 

έλλειμμα ανάπτυξης στην Ήπειρο δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε αναρχία, ζήτησε η προβλήτα να γίνει με 

ξυλοκατασκευή και επιπλέον να συμπληρωθεί το business plan με πρόβλεψη για δεύτερη προβλήτα που θα είναι 

απαραίτητη μόλις αυξηθούν οι αναχωρήσεις  

ζ) τη ΘΕΤΙΚΗ τοποθέτηση του κ.Δημητρίου από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος ανέφερε ότι στον τόπο μας 

όποιος πολιτικός παίρνει το λόγο ή για υποδομές θα μιλήσει ή για προστασία της λίμνης. Ή το ένα θα έχουμε ή το 

άλλο. Υποστήριξε ότι κατά τη γνώμη του μπορούν να συνυπάρξουν και τα δύο, αν τηρηθούν οι νόμοι και αν οι 

υπηρεσίες τρέχουν τις διαδικασίες, αν όλοι αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν, αν σταθούμε στο ύψος 

μας και οι υπηρεσίες λειτουργούν όπως πρέπει. Αναρωτήθηκε ποια είναι η αγωνία της δημόσιας διοίκησης όταν 

καμία υπηρεσία δεν έχει γνωμοδοτήσει. Και κατέληξε λέγοντας ότι ψηφίζει ΘΕΤΙΚΑ ευελπιστώντας ότι θα τηρηθούν 

οι διαδικασίες προστασία της λίμνης, ότι όλοι θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και ότι όλοι θα αναλάβουμε 

τις ευθύνες μας. 

η) την ΑΡΝΗΤΙΚΗ τοποθέτηση του κ.Κωτσαντή, από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», ο οποίος επεσήμανε ότι θα 

υπάρξει ανάπτυξη στα Γιάννενα και χωρίς υδατοδρόμιο, ότι το έργο αυτό έχει αρνητικό πρόσημο, ότι ο επισκέπτης 

έρχεται στην πόλη για τη λίμνη της κι αυτή πρέπει να προστατεύσουμε, αυτήν την ανάπτυξη θέλουμε να 

υπηρετήσουμε. 

θ) την ΑΡΝΗΤΙΚΗ τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη, από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος  

χαρακτηριστικά ανέφερε ότι πρόκειται για μια επένδυση που θα δεσμεύσει τη ΒΔ όχθη της λίμνης, ότι ως παράταξη 

δεν δέχονται να προστεθεί ούτε ένα χαλίκι αφού υπάρχουν ανοιχτά θέματα με τη λίμνη, αναρωτήθηκε αν έχει τη 

δυνατότητα ο Δήμος να είναι υπεύθυνος του έργου και πώς αυτός θα αντιμετώπιση π.χ. μια πιθανή ρύπανση. 

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 17/85/08-11-2021) 

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

διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 119180/23-09-2021 έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 
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Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, με τους 

όρους που θέτει η υπηρεσία. 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Κωτσαντής, από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Γαλατάς, από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο».  

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

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

 

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

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

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

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

 

 

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

ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

 

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

Περιβάλλοντος  

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

του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

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

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 
ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 
1. Δημητρίου Δημήτριος 

2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 

3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Φώτης Φώτιος 

8. Καλούδης Βασίλειος 

9. Κορωναίος Θεόδωρος 

10. Τρομπούκης Δημήτριος 

11. Ριζόπουλος Σπυρίδων 

12. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 

13. Γαλατάς Ζώης 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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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: 18-11-2021 

Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου):183685/2674 

Ημερομηνία: 22-10-2021 

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 Ελένη Αρβανιτάκη 

 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. 

Τμήμα Περιβάλλοντος  
Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου 

Ενταύθα 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέμα 3ο 

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

(κατηγορίας Α2, ομάδα 6η & 1η,α/α 2) : «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα, 5 αστέρων, δυναμικότητας 300 κλινών στην 

εκτός σχεδίου περιοχή «Βοτανικός» (θέση: ΜΠΟΓΙΑΝΝΗ), Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας 

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

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

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 6η & 1η,α/α 2) : «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα, 5 αστέρων, δυναμικότητας 300 κλινών στην 

εκτός σχεδίου περιοχή «Βοτανικός» (θέση: ΜΠΟΓΙΑΝΝΗ), Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας 

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

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

 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι η εταιρεία ΠΑΡΑΛΙΜΝΕΙΟΣ ΞΤΟΕ Α.Ε. 

 Το έργο αφορά Ξενοδοχειακό Συγκρότημα δυναμικότητας 300 κλινών, κατηγορίας 5 αστέρων με κατάλληλα 

διαμορφωμένους χώρους υποδοχής, εστίασης, αναψυχής, πισίνες, υπηρεσίες Κέντρου Αναζωογόνησης (SPA) 

δυναμικότητας 30 ατόμων, λειτουργικό περιβάλλοντα χώρο, υποστηρικτικούς χώρους και χώρους στάθμευσης 

προσωπικού και επισκεπτών. Πρόκειται για την ανέγερση δύο (2) συνενούμενων κύριων ξενοδοχειακών 

καταλυμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4179/13. 

 Η ξενοδοχειακή μονάδα θα αναπτυχθεί σε 2 οικόπεδα, τα οποία διαχωρίζονται από κοινόχρηστη οδό. Θα 

υπάρχουν συνολικά 151 δωμάτια και 122 θέσεις στάθμευσης (78 και 44) καθώς και 5 θέσεις για λεωφορεία. 

Πρόκειται για συνολική δυναμικότητα 300 κλινών (208 και 72).Πέραν του κύριου ξενοδοχειακού συγκροτήματος, το 

έργο περιλαμβάνει συνοδά έργα, όπως δίκτυα υποδομών εσωτερικής οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, όμβριων, 

άρδευσης πρασίνου, Η/Μ, χώρους στάθμευσης και πισίνες. 

 Το υπό μελέτη Ξενοδοχειακό συγκρότημα πρόκειται να εγκατασταθεί στο παραλίμνιο μέτωπο της πόλης 

των Ιωαννίνων στην περιοχή «Βοτανικού». Συνολικά, η υπό μελέτη εγκατάσταση θα αναπτυχθεί καλύπτοντας 

επιφάνεια 35.940,47 m2, όπως αυτό επισημαίνεται στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα που υπογράφει η 

ArchiKa Solutions s.m.p.c. Τεχνική Εταιρεία (Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 19717). Η είσοδος στο ξενοδοχείο θα γίνεται αποκλειστικά 

από τη Λεωφόρο Γεννηματά και συνεπώς από το ένα τμήμα της μονάδας. Τα δύο (2) αγροτεμάχια θα επικοινωνούν 

με οριζόντια, επίπεδη κυκλοφορία και ειδικότερα μεταξύ γέφυρας, η οποία θα καλύπτει την υφιστάμενη 

αποστραγγιστική τάφρο. Η κίνηση των οχημάτων στο ανατολικό τμήμα θα γίνεται αποκλειστικά για στάθμευση και 

η έξοδός της θα γίνεται μέσω όμοιας γέφυρας. 
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 Το ξενοδοχείο προβλέπεται να είναι συνολικής δόμησης 7.186,79 τ.μ. και όγκου 32.364,72 κ.μ. και θα 

αποτελείται από τρία (3) κτίρια: 

� Ένα (1) κτίριο που θα βρίσκεται στο Δυτικό τμήμα και γειτνιάζει με την «Γεννηματά» κάλυψης 1.667,73 m2. 

� Δύο (2) πανομοιότυπα κτίρια που θα βρίσκονται στο Ανατολικό τμήμα (παραλίμνιο) κάλυψης 1.160,37 m2 

έκαστο (σύνολο: 2.320,74 m2). 

 Όλα τα κτίρια του ξενοδοχείου έχουν σχεδιαστεί σαν αυτόνομες μονάδες και ως εκ τούτου 

περιλαμβάνουν ανεξάρτητους χώρους και είναι πλήρως λειτουργικά. Εκτός από τις κτιριακές εγκαταστάσεις θα 

υπάρχουν και λοιπά βοηθητικά/υποστηρικτικά έργα όπως πισίνες και εξωτερικές κλίμακες και ράμπες που 

προσαρμόζονται στη κλίση του εδάφους καθώς και εσωτερικά δίκτυα υποδομών όπως οδικό δίκτυο, δίκτυο για 

πεζούς, δίκτυο ηλεκτροδότησης, δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο αποχέτευσης κλπ. 

 

 
 

 Θα κατασκευαστεί σε 2 γήπεδα ως εξής: 

� 1ο γήπεδο εμβαδού 21.380,82 m2 με παραλληλόγραμμο σχήμα και σχεδόν επίπεδο, που βρίσκεται στην 

περιοχή Βοτανικός του δήμου Ιωαννιτών, με θέα τη λίμνη (γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ 201195601037 και 

201195601045), εφεξής καλούμενο ανατολικό τμήμα, 

� 2ο γήπεδο εμβαδού 14.559,65 m2 με πρόσωπο επί της Λεωφόρου Γεννηματά, επίπεδο, το οποίο συνορεύει 

προς το βορρά με ιδιοκτησία της εταιρείας «Ιωαννίνων Ψυχαγωγική Αναπτυξιακή Α.Ε.» (γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ 

201195601017, 201195601034, 201195601035 και 201195601036), εφεξής καλούμενο δυτικό τμήμα. 

 

 Οι αποστάσεις από άλλα, κρίσιμα σημεία περιλαμβάνουν: 

� Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2,3 km από το περιαστικό δάσος Ιωαννίνων, το οποίο έχει χαρακτηριστεί 

ως αισθητικό δάσος (ΦΕΚ: 306/ΤΑ/76). 

� Βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση (27 και 31 km αντίστοιχα) από τους Εθνικούς Δρυμούς «Βίκου- Αωού» και 

«Πίνδου». 

� Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 7,2 km από το Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου και συγκεκριμένα τη Ζώνη 

Προστασίας «Εξωτερικά Όρια». 

� Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 8,5 km από το Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου και συγκεκριμένα τη Ζώνη 

Προστασίας «ΙΙγ - Περιοχή Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών». 
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 Το υπό μελέτη έργο: 

� Χωροθετείται συνολικά το έργο εντός των ορίων της ΖΟΕ Ιωαννίνων με στοιχείο 2β , περιοχή στην οποία 

επιτρέπεται η δόμηση για χρήση κατοικιών, τουριστικών εγκαταστάσεων τουλάχιστον Β΄ τάξης, εμπορικών 

καταστημάτων (εκτός πολυκαταστημάτων και υπεραγορών), εστιατορίων, αναψυκτηρίων, κέντρων 

διασκέδασης – αναψυχής και συνάθροισης κοινού, αθλητικών εγκαταστάσεων, κτιρίων δημοσίων και 

κοινωφελών σκοπών και εγκαταστάσεων ιχθυογεννητικού σταθμού και ιχθυόσκαλας. 

� Χωροθετείται συνολικά εντός της προστατευόμενης περιοχής Natura GR2130012 (Ευρύτερη περιοχή πόλης 

Ιωαννίνων – περιοχή ΖΕΠ). Έχει κατατεθεί μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης ως αναπόσπαστο τμήμα 

της ΜΠΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

� Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 150 m από την προστατευόμενη περιοχή Natura GR2130005 (Λίμνη 

Ιωαννίνων – περιοχή ΖΕΠ-ΤΚΣ). 

� Χωροθετείται εντός των ορίων δικαιοδοσίας του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας. 

� Χωροθετείται εντός των ορίων της Περιοχής Οικοανάπτυξης λίμνης Παμβώτιδας (ΚΥΑ 22943 - ΦΕΚ 649/Δ/5-

06-03). 

� Σε σχέση με το υπό θεσμοθέτηση ΠΔ Προστασίας λίμνης Παμβώτιδας όπως αυτό βρίσκεται σε διαβούλευση, 

το έργο χωροθετείται στη Ζώνη Β ([χερσαία και υδάτινη περιοχή: δασών, δασικών και αναδασωτέων 

εκτάσεων, υψηλής παραγωγικότητας αγροτική περιοχή σύμφωνα με το Π.Δ.)» και συγκεκριμένα εντός της 

ζώνης Β.5.1. Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση Π.Δ., για την υποζώνη Β.5.1 ισχύουν τα εξής: 

1. Επιτρέπεται η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου, με ήπια δόμηση, ήπιες εγκαταστάσεις , μετά από 

ειδική μελέτη η οποία θα εξειδικεύσει και θα καθορίσει μεταξύ άλλων τις επιτρεπόμενες χρήσεις, τους 

κοινόχρηστους, δομήσιμους χώρους και λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης, όπου κατ΄ελάχιστον 

θα ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου ΙΖ. 1α. του άρθρου 3 του από 5.5.1989 Π.Δ/γματος (Δ΄297) 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το ΠΔ30.3.93 (ΦΕΚ Δ’ 389). 

2. Aπαγορεύεται η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Κατ΄εξαίρεση μπορούν να εκδοθούν οικοδομικές άδειες (εφόσον απαιτούνται) για ίδρυση, λειτουργία 

και εξυπηρέτηση έργων υποδομών και κοινής ωφέλειας, και των έργων και δραστηριοτήτων που έχουν 

αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, εφόσον ο οικείος Φορέας Διαχείρισης βεβαιώσει ότι πληρούν τις 

διατάξεις της παρ. 3.2.δ του άρθρου 5 του ν. 3937/2011. 

� Κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου εκτός του οικιστικού ιστού. Για αυτό το λόγο γνωμοδότησε η αρμόδια δασική 

υπηρεσία με την υπ. αρ. 132293/07-09-2016 (Δασαρχείο Ιωαννίνων / Δ/νση Δασών Ιωαννίνων / Γεν. Δ/νση 

Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας). Σύμφωνα με 
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την εν λόγω γνωμοδότηση, τελεσίδικα η έκταση χαρακτηρίστηκε ως γεωργική γη που εμπίπτει στις διατάξεις 

της παρ. 6 του αρ. 3 του Ν. 998/79. 

� Δεν επηρεάζει αρχαιολογικούς χώρους ή μνημεία της περιοχής αφού αυτά βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση. 

� Διατρέχει περιοχές οι οποίες διαθέτουν δίκτυα ΟΚΩ (ηλεκτρισμού, ύδρευσης, άρδευσης, τηλεφωνίας, κλπ). 

Κατά τη κατασκευή των έργων και κατόπιν συνεννόησης με τους αρμόδιους φορείς θα γίνουν οι 

απαιτούμενες μετακινήσεις δικτύων στις περιοχές που αυτό θα απαιτηθεί. 

 

Η δραστηριότητα του θέματος διαθέτει: 

• Τις υπ΄αριθ. πρωτ. 46242/26.07.2016 και 6621/793/6.02.2020  βεβαιώσεις χρήσεων γης από τη Δ/νση 

Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών σύμφωνα με τις οποίες είναι επιτρεπτή η χρήση 

ξενοδοχείου τουλάχιστον Β' Τάξης στην αναφερόμενη περιοχή.  

• Την από 14.10.2020 έγκριση με όρους της νέας αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση νέου ξενοδοχείου 

κλασσικού τύπου πέντε αστέρων από την Γενική Δ/νση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

• Θετική γνωμοδότηση με όρους της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου. 

• Θετική γνωμοδότηση Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. 

• Θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Ιωαννίνων. 

• Βεβαίωση αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Ιωαννιτών. 

• Βεβαίωση του Δασαρχείου Ιωαννίνων χαρακτηρισμού της έκτασης ως γεωργική. 

• Χορήγηση βεβαίωσης από τη ΔΕΗ για τη δυνατότητα ηλεκτροδότησης της δραστηριότητας του θέματος. 

• Βεβαίωση από τη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων υδροδότησης και σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο. 

• Βεβαίωση από τη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών περί μη ύπαρξης λειτουργουσών κτηνο-

πτηνοτροφικών μονάδων σε ακτίνα 1500 μέτρων από τη δραστηριότητα του θέματος. 

• Βεβαίωση ΤΟΕΒ Ανατολής. 

• Πρόθεση συνεργασίας με εταιρεία διαχείρισης Αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων 

(ΑΕΚΚ) καθώς και με εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων λιπών ελαίων από λιποσυλλέκτες κουζίνας για τη 

διαχείριση των αποβλήτων. που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των εκσκαφών, κατασκευών καθώς και για 

την ανέγερση της νέας ξενοδοχειακής μονάδας στο Παραλίμνιο Μέτωπο του Δήμου Ιωαννιτών. 

• Φυτοτεχνική μελέτη. 

 

 
 

Οι εργασίες κατασκευής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

� Αποψίλωση και καθαρισμό του χώρου εργασιών 
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� Εκσκαφές για την θεμελίωση των νέων κτισμάτων: Εκσκαφές μέσου βάθους 6 m στο Δυτικό οικόπεδο και 

Εκσκαφές μέσου βάθους 4 m στο Ανατολικό οικόπεδο 

� Θεμελίωση των κτισμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα 

� Κατασκευή του φέροντα οργανισμού και της τοιχοποιίας των κτισμάτων 

� Επιχώσεις και αποκατάσταση του χώρου εργασιών 

� Τοποθέτηση μηχανοηλεκτρολογικού εξοπλισμού και σύνδεση με το δίκτυο 

� Αποχέτευση ομβρίων – αποστράγγιση 

� Οδοστρώματα & Ασφαλτικές εργσίες 

� Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του οικοπέδου και φυτεύσεις 

Οι εργασίες κατασκευής του νέου ξενοδοχείου εκτιμάται ότι θα έχουν διάρκεια 15 μήνες (συνολική 

διάρκεια εργασιών μέχρι να καταστεί λειτουργικό). Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 12.000.000 ευρώ 

περίπου και θα απασχολεί 80 - 100 άτομα. 

 

 
 

Αλλαγή σχεδιασμού για την μετρίαση των επιπτώσεων 

Ο αρχικός σχεδιασμός της ξενοδοχειακής μονάδας περιελάβανε μεγαλύτερη κάλυψη από «γκρι» 

επιφάνειες στο τμήμα που βρίσκεται πλησίον της Λίμνης Παμβώτιδας, συμπεριλαμβανομένων: 

� Γήπεδο τένις 

� Γήπεδο Μπάσκετ 

� Μεγάλες επιφάνειες καλυμμένες με πλάκα, για την αναψυχή των επισκεπτών. 

Μετά από συζητήσεις με τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, έγιναν προτάσεις βελτίωσης του 

σχεδιασμού. ειδικότερα, ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας πρότεινε ειδικά μέτρα για την βελίωση του 

σχεδιασμού, τα οποία περιλαμβάνουν ειδικότερα: 

� Την απομάκρυνση του γηπέδου τένις 

� Την απομάκρυνση του γηπέδου Μπάσκετ 

� Την αφαίρεση των επιφανειών καλυμμένων με πλάκα, για την αναψυχή των επισκεπτών. 

ΑΔΑ: 966Ρ7Λ9-Η8Λ



24 

 

Αντίθετα, στον τελικό σχεδιασμό προτείνεται η αντικατάσταση αυτών με ψηφίδα και φυτοκάλυψη καθώς και η 

δημιουργία τεχνητού βιότοπου στο πλαίσιο της προστασίας της ευαίσθητης τοπικής πανίδας και ορνιθοπανίδας 

επιφάνειας 1004,75 m2, ο οποίος τοποθετείται στο Ανατολικότερο όριο της εγκατάστασης και αποτελεί ρυθμιστική 

ζώνη μεταξύ των δεντροστοιχιών που χρησιμοποιούνται ως περιοχές φωλιάσματος αλλά και των ιχθυολέκανων της 

Λίμνης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υγροβιότοπου θα είναι τα εξής: 

• Ωφέλιμο βάθος: 0,50 m 

• Μέσο Ύψος Πληρωτικού Υποστρώματος (Χαλίκι) στο Κέντρο: 0,50 m 

• Μέσο Ύψος Πληρωτικού Υποστρώματος (Κροκάλες) στα Άκρα: 0,60 m 

• Συνολικό Βάθος: 1,06 -1,10 m 

• Μέγιστο Βάθος Εκσκαφών: 1,0 m 

Οι εργασίες θα γίνουν σε συνεργασία με τον Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, στον οποίο θα 

κατατεθεί οριστική μελέτη σχεδιασμού προς έγκριση.  

Να σημειωθεί τέλος ότι από τη συνολική επιφάνεια των 2 οικοπέδων η οποία είναι 35.970,47 m2, η 

φυτοκάλυψη θα καλύπτει 12.967 m2, ήτοι το 36% περίπου της συνολικής έκτασης. Αν δε προστεθεί και ο τεχνητός 

υγροβιότοπος τότε θα καλύπτεται το 39% περίπου της συνολικής έκτασης των δύο οικοπέδων. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

• Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την απόφαση (ΑΕΠΟ). 

• Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των 

περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την απόφαση (ΑΕΠΟ), και να γνωστοποιήσει 

Ο το όνομά του στην περιβαλλοντική αρχή. 

• Ο φορέας του έργου υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σύμφωνα 

με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της ΥΑ 48963 (ΦΕΚ 2703Β/05-10-2012). 

• Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα 

πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και 

εγκρίσεις. 

• Τυχόν αλλαγές που δύνανται να επέλθουν στο σχεδιασμό (σε σχέση με αυτόν της ΜΠΕ) λόγω των 

περιβαλλοντικών όρων της παρούσας ενότητας, ενσωματώνονται στο έργο ή δραστηριότητα γενικώς χωρίς 

περαιτέρω διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ, εκτός εάν αυτό επιβληθεί ρητώς για ειδικές περιπτώσεις, όπως 

σοβαρές τροποποιήσεις που εκ των προτέρων διαφαίνεται ότι θα απαιτήσουν επανεκτίμηση και εκ νέου 

αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. 

 

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

και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ. 126884/07-10-2021 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 22-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος  της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

Περιφέρειας Ηπείρου,  

γ) τις θετικές γνωμοδοτήσεις από την Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων, την Εφορεία Αρχαιοτήτων, το Δασαρχείο κ.λ.π. 

δ) την παρουσίαση του θέματος από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Γοργόλη, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στα 

χαρακτηριστικά του έργου όπως αυτό αναλύεται στην υπηρεσιακή εισήγηση, τις θετικές γνωμοδοτήσεις των 

υπηρεσιών και επεσήμανε ότι έγιναν τροποποιήσεις στο έργο μετά από υποδείξεις του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 

Παμβώτιδας, όπως απομάκρυνση γηπέδων τένις και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων λόγω σχετικών νομοθετικών 

διατάξεων. 
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ε) τις ερωτήσεις που τέθηκαν από τον κ.Ριζόπουλο της παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου» προς την Υπηρεσία και τον 

μελετητή κ. Αντωνίου σχετικά με την ύπαρξη ή μη ρεμάτων στο σημείο του έργου,  το ύψος των κτιρίων, την αναλογία 

πρασίνου και κτιρίων, την εταιρική ευθύνη και την ερώτηση του κ. Κωτσαντή από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» 

σχετικά με διευκρινήσεις επί της εισήγησης. 

στ) τις απαντήσεις της Υπηρεσίας και τις αναλυτικές εξηγήσεις επί όλων των ερωτημάτων από τον μελετητή κ. 

Αντωνίου, σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν για την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής, τις επαφές της 

επιχείρησης με φορείς όπως ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας ΤΟΕΒ Ανατολής και ο ΓΟΕΒ και τις διορθώσεις 

στις οποίες προχώρησαν, τον διευρυμένο έλεγχο της μελέτης από τις υπηρεσίες του Υπουργείο Πολιτισμού και τις 

αλλαγές που έγιναν και τέλος την προγραμματισμένη και εκτεταμένη περιβαλλοντική παρακολούθηση από ομάδα 

ειδικών επιστημόνων π.χ. ορνιθολόγων με έρευνες πεδίου προκειμένου να μην υπάρξει διατάραξη του φυσικού 

περιβάλλοντος  

ζ) τη ΘΕΤΙΚΗ τοποθέτηση του κ. Κορωναίου  από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών» ο οποίος ανέφερε ότι μετά 

τις εξηγήσεις που δόθηκαν προκύπτει ότι αντιμετωπίζονται επαρκώς τα περιβαλλοντικά θέματα, με την επισήμανση 

ότι το έργο πρέπει να παρακολουθείται από τις υπηρεσίες σε όλα τα στάδια. 

η) τη ΘΕΤΙΚΗ τοποθέτηση του κ. Ριζόπουλου από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο οποίος μετά τις 

διευκρινήσεις που δόθηκαν και την εμπεριστατωμένη ενημέρωση, καλωσόρισε την επένδυση στην πόλη. 

ζ) τη ΘΕΤΙΚΗ τοποθέτηση του κ.Δημητρίου από την παράταξη «Ήπειρος Όλων». 

θ) την ΑΡΝΗΤΙΚΗ τοποθέτηση του κ. Κωτσαντή από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», ο οποίος αναρωτήθηκε για 

το τί είδους ανάπτυξη θέλουμε για την πόλη των Ιωαννίνων, τον τουρισμό των μεγάλων συμφερόντων, των μεγάλων 

βαλαντίων και τον συνεδριακό τουρισμό που δεν θα επιτρέψουν στον Γιαννιώτη να πλησιάζει τη λίμνη; Ενώ τόνισε 

πως με αυτά δεν πρόκειται να αυξηθεί το εισόδημα των εργαζομένων. 

ι) την ΑΡΝΗΤΙΚΗ τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη, από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος 

ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η νομοθεσία έχει γίνει a la card, αναρωτήθηκε γιατί δίνονται άδειες αφού δεν έχει 

ψηφιστεί ακόμα το Π.Δ. και ότι τα τρία κτίρια που πρόκειται να χτιστούν θα αποτελέσουν ταφόπλακα στο 

οικοσύστημα της λίμνης. 

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 17/86/08-11-2021) 

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

διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 126884/07-10-2021  έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, με τους 

όρους που θέτει η υπηρεσία. 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Κωτσαντής, από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Γαλατάς, από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο».  

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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

ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

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

 

 

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

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ 
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ 

(ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 

 
 

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

ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
 

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

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

Περιφερειακού Συμβουλίου. 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 
 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

1. Δημητρίου Δημήτριος 

2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 

3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Φώτης Φώτιος 

8. Καλούδης Βασίλειος 

9. Κορωναίος Θεόδωρος 

10. Τρομπούκης Δημήτριος 

11. Ριζόπουλος Σπυρίδων 

12. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 

13. Γαλατάς Ζώης 
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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: 18-11-2021 

Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου):183688/2676 

Ημερομηνία: ……-2021 

Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόμενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 

…………………… 

 

 

 

 

 

Προς: 

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Δ/νσης Περιβάλλοντικής Αδειοδότησης 
Τμήμα Δ’ 
Λ. Αλεξάνδρας 11 

Τ.Κ. 11473 ΑΘΗΝΑ  

Υπόψη: κο Αντ. Ζαμπέλη 

Τηλ. 2106417705 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. 

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

Θέμα 4ο 

Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: (Υποκατηγορία Α1, 

ομάδα 2η, 3η & 8η, α/α 1): για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Οικ. 37690/27-07- 2016 (ΑΔΑ:Ω8Ρ24653Π8-18Λ) ΑΕΠΟ, 

υφιστάμενου ιχθυογεννητικού σταθμού και λοιπών υποστηρικτικών υποδομών, ως προς i) την επέκταση χερσαίας έκτασης 

και κτιριακών εγκαταστάσεων του ιχθυογεννητικού σταθμού και των λοιπών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, ii)την 

αύξηση της παραγόμενης βιομάζας του ιχθυογεννητικού σταθμού, iii) την αλλαγή χρήσης μέρους υφιστάμενων κτιριακών 

υποδομών, εκσυγχρονισμό και αναδιάταξη τους εντός της χερσαίας έκτασης και iv) την κατασκευή συνοδών υποδομών 

εντός της ζώνης αιγιαλού, στη θέση «Λωρίδα Σαγιάδας- Ακρωτήρι Παγανιά», Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας, 

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

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

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 του έργου: (Υποκατηγορία Α1, 

ομάδα 2η, 3η & 8η, α/α 1): για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Οικ. 37690/27-07- 2016 (ΑΔΑ:Ω8Ρ24653Π8-18Λ) ΑΕΠΟ, 

υφιστάμενου ιχθυογεννητικού σταθμού και λοιπών υποστηρικτικών υποδομών, ως προς i) την επέκταση χερσαίας έκτασης και 

κτιριακών εγκαταστάσεων του ιχθυογεννητικού σταθμού και των λοιπών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, ii)την αύξηση της 

παραγόμενης βιομάζας του ιχθυογεννητικού σταθμού, iii) την αλλαγή χρήσης μέρους υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, 

εκσυγχρονισμό και αναδιάταξη τους εντός της χερσαίας έκτασης και iv) την κατασκευή συνοδών υποδομών εντός της ζώνης 

αιγιαλού, στη θέση «Λωρίδα Σαγιάδας- Ακρωτήρι Παγανιά», Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». 

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

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

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Στην Μ.Π.Ε. αναφέρεται: 

Η εταιρεία θέλει προχωρήσει σε τροποποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών του ιχθυογεννητικού σταθμού της, και 

συγκεκριμένα,  

• Επέκταση χερσαίας έκτασης από 34.696,13 τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.), που καταλαμβάνεται, σήμερα, με προσθήκη 

χερσαίων δασικών εκτάσεων 5.001,31τ.μ. και 1.144,36τ.μ., καθώς και την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του 

ιχθυογεννητικού σταθμού και των λοιπών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις στη 

Δ/νση Δασών και Κτηματική Υπηρεσία Θεσπρωτίας. Συγκεκριμένα, στη ζώνη της παραλίας, κατά μήκος της έκτασης που 

διαθέτει σήμερα η εταιρία, προκειμένου για τη σύνδεση της με τη ζώνη αιγιαλού καθώς και στην έκταση ανατολικά 

των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. 

• Αύξηση της παραγόμενης βιομάζας του ιχθυογεννητικού σταθμού από 45.000.000 ιχθύδια των 2 γραμμαρίων σε 

45.000.000 ιχθύδια, από τα οποία τα 25.000.000 ιχθύδια θα έχουν τελικό μέσο βάρος 1,5 γραμμάρια και 20.000.000 

ιχθύδια με τελικό μέσο βάρος 10 γραμμάρια. Αυτό θα γίνει με την αύξηση κατά 40% ιχθυοτροφής, ήτοι 160.000 κιλά, 

της ενέργειας κατά 50%, ήτοι 5.861.215,50KW και η αρτέμια (πλαγκτόν) κατά 40%, ήτοι 5.830 κιλά. 
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• Την αλλαγή χρήσης μέρους υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, και συγκεκριμένα την κατάργηση του συσκευαστηρίου 

και τη μετατροπή αυτού σε κτίριο αποθηκών, εκσυγχρονισμό κάποιων υποδομών και αναδιάταξη καθώς και μεταφορά 

μερικών κτιρίων εντός της χερσαίας έκτασης για την οποία ζητείται έγκριση επέμβασης. Η παύση λειτουργίας του 

συσκευαστηρίου θα καλυφτεί από συνεργαζόμενο συσκευαστήριο της εταιρίας, στα πλαίσια αναδιάταξης και 

αναδιαμόρφωσης του συνόλου των εγκαταστάσεων όλων των εταιριών (ΣΕΛΟΝΤΑ, ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ, ΝΗΡΕΥΣ,) που 

πρόσφατα εξαγοράστηκαν από κοινή επενδυτική εταιρία. 

• Την αδειοδότηση υφιστάμενων συνοδών υποδομών εντός της ζώνης αιγιαλού και συγκεκριμένα την αδειοδότηση 

υφιστάμενων υποδομών με διαμορφώσεις και προβλήτες. Η υφιστάμενη προβλήτα, που είχε αδειοδοτηθεί στα 

460τ.μ., διαμορφώνεται και περιλαμβάνει πλέον υποδομές με συνολική έκταση 1.772,73τ.μ. καθώς και τμήματα 

διαμορφώσεων στο σημείο διέλευσης του αγωγού απορροής από 18,22τ.μ. σε 140,39τ.μ., εντός της θάλασσας, σε 

μήκος 225μ. και σε βάθος 30μ.. 

Στην κάτωθι κάτοψη αναφέρονται αριθμητικά: 

1. Γεννήτορες. 

2. Εκκολαπτήριο – ιχθυογεννητικός σταθμός. 

3. Τροφή. 

4. Προπάχυνση. 

5. Ειδικές εγκαταστάσεις. 

6. Βοηθητικοί χώροι. 

-Κάτοψη- 

 
 

Η Μ.Π.Ε. συντάχθηκε και υποβλήθηκε, για λογαριασμό της εταιρίας, από την εταιρία APC ADVANCED PLANNING – 

CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

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

που αφορούν το συγκεκριμένο έργο προκειμένου να εξεταστούν στην παρούσα εισήγηση. 

2. Σύμφωνα με την Μ.Π.Ε. πληρούνται, στο σύνολό τους, οι όροι και οι προϋποθέσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 31722/2011 ΚΥΑ και της υπ’αριθμ. 

121570/1866/12.06.2009 κοινής εγκυκλίου ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Κατά την άποψή της Υπηρεσίας μας, η εν λόγω Μ.Π.Ε. αντιμετωπίζει κατά τρόπο ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τις όποιες 

επιπτώσεις στο Περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία του έργου του θέματος, με την απαραίτητη προϋπόθεση της 
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αυστηρής τήρησης, των αναφερόμενων σε αυτήν, Περιβαλλοντικών Όρων/ Προϋποθέσεων καθώς και αυτών που θα 

προστεθούν/ επιβληθούν με την Απόφαση έγκρισής τους.– 

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

λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/82856/5465/13-09-2021 έγγραφο του  Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας  Δ/νσης  

Περιβάλλοντικής Αδειοδότησης Τμήμα Δ’. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του   θέματος. 

β) την από 21-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Θεσπρωτίας της Δ/νσης  Περιβάλλοντος 

& Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου,  

γ) τη μη συμμετοχή της κας Δηλαβέρη στη συζήτηση και ψήφιση του συγκεκριμένου θέματος 

δ) τη θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, της Δ/νσης Υδατοκαλλιεργειών του Υπουργείου Ανάπτυξης 

& Τροφίμων, της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού 

και της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων 

ε) την παρουσίαση του θέματος από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ.Γοργόλη ο οποίος ανέφερε ότι από την Μελέτη προκύπτει 

ότι η εταιρεία θέλει απλά να προχωρήσει σε μια τροποποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών του ιχθυογεννητικού της σταθμού 

με έργα επέκτασης της χερσαίας έκτασης της δραστηριότητας, αύξησης της παραγωγής, με αλλαγή χρήσης μέρους 

υφιστάμενων κτιριακών υποδομών και αδειοδότηση υφιστάμενων συνοδών υποδομών. Πως η Υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά 

όμως η Επιτροπή επειδή αναφέρεται ότι γίνεται με προσθήκη δασικών εκτάσεων θα πρέπει να θέσει μια επιφύλαξη σχετικά 

με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων αυτών, όπως έκανε και στο παρελθόν. Συγκεκριμένα με την επιφύλαξη 

ότι οι εκτάσεις αυτές να ανήκουν κατά κυριότητα σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιτρέπει την παραχώρησή τους στον 

Φορέα Υλοποίησης για την προτεινόμενη χρήση και η προτεινόμενη χρήση να επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τις 

δασικές εκτάσεις.  

στ) την ερώτηση του κ. Κορωναίου σχετικά με την αλλαγή χρήσης και τη ΘΕΤΙΚΗ τοποθέτησή του σύμφωνη και με την επιφύλαξη 

του Προέδρου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων. 

ζ)  τη ΘΕΤΙΚΗ τοποθέτηση του κ. Ριζόπουλου από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου» σύμφωνα με την γνώμη του Προέδρου. 

η) τη ΘΕΤΙΚΗ τοποθέτηση του κ.Δημητρίου από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος είναι σύμφωνος με την Υπηρεσία και 

την επιφύλαξη του Προέδρου. 

θ) την ΑΡΝΗΤΙΚΗ τοποθέτηση του κ. Κωτσανή, από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», ο οποίος επεσήμανε ότι το  έργο 

καλύπτει δασικές εκτάσεις και ότι επιπλέον διαφωνούν και πολιτικά με το έργο. 

ι) την ΘΕΤΙΚΗ τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη, από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο» 

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 17/87/08-11-2021) 

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

με το  αριθμ.  πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/82856/5465/13-09-2021 έγγραφο του  Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας  Δ/νσης  

Περιβάλλοντικής Αδειοδότησης Τμήμα Δ’, με τους όρους που θέτει η υπηρεσία και με την επιφύλαξη που διατυπώθηκε από 

τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 

� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Κωτσαντής από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
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Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 

ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

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

 

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

ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) 

ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 

 

 

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

ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
 

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

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

Συμβουλίου. 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

14. Δημητρίου Δημήτριος 

15. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 

16. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 

17. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

18. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 

19. Βαρέλης Δημήτριος 

20. Φώτης Φώτιος 

21. Καλούδης Βασίλειος 

22. Κορωναίος Θεόδωρος 

23. Τρομπούκης Δημήτριος 

24. Ριζόπουλος Σπυρίδων 

25. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 

26. Γαλατάς Ζώης 

 
 

 
 

 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

√ 

 

 

 

√
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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: 18-11-2021 

Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου):183686/2675 

Ημερομηνία: ……-2021 

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 & Υδροοικονομίας ΠΕ Θεσπρωτίας  
Υπόψη κ. Ανυφαντάκη Κασσιανής 

Παναγή Τσαλδάρη 18, 46100 Ηγουμενίτσα 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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

(Υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η,α/α 2): «Επέκταση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, που 

λειτουργεί σε θαλάσσια έκταση 15 στρ., δυναμικότητας 400 τόνων/έτος, στη θέση Ακρωτήριο Νενούδα, Λωρίδας 

Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών, ΠΕ Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου, σε 20 στρ., χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με 

παράλληλο εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων και αναδιατύπωση των συνοδών χερσαίων υποδομών 

υποστήριξης της μονάδας».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η 

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

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 

(Υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η,α/α 2): «Επέκταση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, που 

λειτουργεί σε θαλάσσια έκταση 15 στρ., δυναμικότητας 400 τόνων/έτος, στη θέση Ακρωτήριο Νενούδα, Λωρίδας 

Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών, ΠΕ Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου, σε 20 στρ., χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με 

παράλληλο εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων και αναδιατύπωση των συνοδών χερσαίων υποδομών 

υποστήριξης της μονάδας».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η 

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

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

    Στην Μ.Π.Ε. αναφέρεται: 

Το έργο αφορά την επέκταση έως τα 20 στρέμματα και εκσυγχρονισμό υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής 

Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων (ΘΜΙ) 15 στρεμμάτων και ετήσιας δυναμικότητας 400 τόνων, με παράλληλο 

εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων χωρίς τροποποίηση-αύξηση της υφιστάμενης δυναμικότητας. 

Υφιστάμενη θέση της μονάδας και επέκτασή της (Google Earth).). 
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Οι νέες εγκαταστάσεις της πλωτής μονάδας των 20 στρεμμάτων, όπως αυτή θα διαμορφωθεί, για την παραγωγή 400 

τόνων ψαριών, θα είναι οι εξής: 

✓ 9 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, εξωτερικής διαμέτρου Φ=27,5μ. (εσωτερικής Φ=25,5μ.), ωφέλιμου βάθους διχτυών 12μ., 

ωφέλιμης επιφάνειας 510,44τ.μ. και ωφέλιμου όγκου 6.125,36κ.μ.. 

✓ 3 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, εξωτερικής διαμέτρου Φ=21μ. (εσωτερικής Φ=19μ.), ωφέλιμου βάθους διχτυών 12μ., 

ωφέλιμης επιφάνειας 283,38τ.μ. και ωφέλιμου όγκου 3.400,64κ.μ.. 

✓ 19 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, εξωτερικής διαμέτρου Φ=14μ. (εσωτερικής Φ=12,7μ.), ωφέλιμου βάθους διχτυών 9μ., 

ωφέλιμης επιφάνειας 126,61τ.μ. και ωφέλιμου όγκου 1.139,51κ.μ.. 

✓ 4 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, γόνου, εξωτερικής διαμέτρου Φ=14μ. (εσωτερικής Φ=12,7μ.), ωφέλιμου βάθους διχτυών 

6μ., ωφέλιμης επιφάνειας 126,61τ.μ. και ωφέλιμου όγκου 759,67κ.μ. 

 

Συνολικά, η καλυπτόμενη επιφάνεια της πλωτής μονάδας των 20 στρεμμάτων, όπως θα διαμορφωθεί μετά την 

επέκταση, θα ανέρχεται σε 9.920,25τ.μ. (49,6% της συνολικής επιφάνειας), η οποία είναι σύμφωνη με υπ’ αριθμό οικ. 

121570/1866/12.06.2009 Κοινή Εγκύκλιο των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (νυν Υ.Π.Ε.Ν.) και Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων, στην οποία ορίζεται ότι η συνολική καλυπτόμενη επιφάνεια των πλωτών εγκαταστάσεων της μονάδας δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 50% της επιφάνειας της θαλάσσιας έκτασης της μονάδας. 

Η εταιρεία για την εξυπηρέτηση της πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, επιθυμεί την αναδιατύπωση συνοδών 

υποδομών ιχθυοκαλλιέργειας. 

Σήμερα, υφίστανται εγκαταστάσεις όπου σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 5333/12.01.2018 τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. έχουν 

υπαχθεί στο Ν.4014/2011, ≪Περί τακτοποίησης αυθαιρέτων≫ τα: Αποθήκη, Φυλάκιο, παγοποείο, γεννήτρια, 

πλυντήριο διχτυών και αποτεφρωτήρας, σε εκμισθωμένη έκταση 4.402,00τ.μ.. 

Επιπροσθέτως, υπάρχουν και συνοδές χερσαίες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την δήλωση ένταξης Ν.4495/2017, οι 

οποίες απεικονίζονται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό σχέδιο, χωρίς ωστόσο να υφίστανται στην αναφερόμενη 

τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. ή σε κάποιες περιπτώσεις αναγράφονται με διαφορετικό τρόπο. Συνεπώς, ζητείται 

αναδιατύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, όσων αφορά στις A) Συνοδές χερσαίες εγκαταστάσεις, ως εξής: 

• Υπόστεγο, 37,30τ.μ.. 

• Φυλάκιο, 12τ.μ.. 

• Βάση πλυντηρίου διχτυών, 16τ.μ.. 

• Αποθήκη ιχθυοτροφών, 63,20τ.μ.. 

• Χώρος ξεκούρασης, 63,90τ.μ.. 

• Αποθήκη διχτυών, 59,80τ.μ.. 

• Βάση και χώρος γεννήτριας, 12τ.μ.. 

• Παγομηχανή, 25τ.μ.. 

• Υπόστεγο παγομηχανής, 35,51τ.μ.. 
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• Βάση αποτεφρωτήρα, 25,06τ.μ.. 

 

 Β) Εντός της ζώνης αιγιαλού, ως εξής 

• Τσιμεντοστρωμένο τμήμα, εμβαδού 342,50τ.μ. εντός παραλίας. 

• Προβλήτα εμβαδού 130τ.μ εντός αιγιαλού. 

• Προβλήτα εμβαδού 60τ.μ εντός θαλάσσιου χώρου. 

Συμπερασματικά, 

1. αυξάνεται η θαλάσσια έκταση από 15 σε 20 στρέμματα, 

2. δεν μεταβάλλεται η συνολική δυναμικότητα της μονάδας, 

3. δεν μεταβάλλεται η διαδικασία παραγωγής, 

4. δεν μεταβάλλονται οι αποστάσεις από προστατευμένες περιοχές και πολεοδομικά σχέδια αλλά 

αναδιατυπώνονται ορθά, ως προς το εμβαδόν τους, οι συνοδές χερσαίες εγκαταστάσεις της καθώς και αυτές, εντός 

αιγιαλού. 

Φορέας Μελέτης της Μ.Π.Ε. είναι η APC ADVANCED PLANNING – CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

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

απόψεων που αφορούν το συγκεκριμένο έργο προκειμένου να εξεταστούν στην παρούσα εισήγηση. 

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

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

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

 

Κατά την άποψή της Υπηρεσίας μας, η εν λόγω Μ.Π.Ε. αντιμετωπίζει κατά τρόπο ικανοποιητικό και αποτελεσματικό 

τις όποιες επιπτώσεις στο Περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία του έργου του θέματος, με την  απαραίτητη 

προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης, των αναφερόμενων σε αυτήν, Περιβαλλοντικών Όρων/ Προϋποθέσεων καθώς 

και αυτών που θα προστεθούν/ επιβληθούν με την Απόφαση έγκρισής τους.– 

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

λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ. 119017/23-09-2021 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 21-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Θεσπρωτίας της Δ/νσης  

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου,  

γ) τη θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων,  της 
Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Ηπείρου ΑΔΗΔΜ 

δ) την παρουσίαση του θέματος από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ.Γοργόλη για το προτεινόμενο έργο ο οποίος 

ανέλυσε την υπηρεσιακή εισήγηση.  

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 17/88/08-11-2021) 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 

3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Φώτης Φώτιος 

8. Καλούδης Βασίλειος 

9. Κορωναίος Θεόδωρος 

10. Τρομπούκης Δημήτριος 

11. Ριζόπουλος Σπυρίδων 

12. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 

13. Γαλατάς Ζώης 

 

 

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

διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 119017/23-09-2021 έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

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

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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

 
 

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

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

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

(ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 

 

 

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

ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
 

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

Υδροοικονομίας ΠΕ Θεσπρωτίας 

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

Συμβουλίου. 

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

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 
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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: 18-11-2021 

Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου):183692/2677 

Ημερομηνία: 25-10-2021 

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

(κατηγορίας Α2, ομάδα 10η & 11η) : « Φ/Β Σταθμός, ισχύος 49,99 MW και υποσταθμός ανύψωσης τάσης (Υ/Σ/) 

150/33 kV, στη θέση «Σκαμνιά», Δ.Ε. Βλαχερνών, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας 

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

«ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος 

& Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

 

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 10η & 11η) : « Φ/Β Σταθμός, ισχύος 49,99 MW και υποσταθμός ανύψωσης τάσης (Υ/Σ/) 

150/33 kV, στη θέση «Σκαμνιά», Δ.Ε. Βλαχερνών, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας 

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

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασμού Π.Η.). 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι η εταιρεία ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΥΒΡΙΔΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. 

  Η παρούσα αποτελεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Φωτοβολταϊκός Σταθμός 

Ισχύος 49,999 MW, 86.206 φωτοβολταϊκών στοιχείων και Υποσταθμός Ανύψωσης Τάσης (Υ/Σ) 150/33kV στη θέση 

‘ΣΚΑΜΝΙΑ’ της Τ.Κ. Γραμμενίτσας, Δ.Ε. Βλαχερνών, Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου. Το έργο 

αποτελείται από 1 γεωτεμάχιο το οποίο αρχικά ενοικίασε η εταιρεία προς εκμετάλλευση συνολικής έκτασης 

619.288,207 τ.μ. Η έκταση του γηπέδου εντός του οποίου θα χωροθετηθεί ο Φ/Σ είναι 560.034,17 τ.μ. και διαθέτει 

την υπ’αριθμ. 2880/2021(ΑΔ-07880) Βεβαίωση Παραγωγού (ΑΔΑ ΡΚΞ7ΙΔΞ-ΙΓΞ), από τη ΡΑΕ. Εντός των ορίων του 

γηπέδου ενοικίασης και του γηπέδου της ΡΑΕ, ως υποσύνολο αυτών, θα βρίσκεται το γήπεδο εγκατάστασης του 

Υ/Σ, με έκταση 28.481,86 τ.μ. Η πρόσβαση στο έργο θα πραγματοποιείται από το υφιστάμενο δίκτυο οδοποιίας, 

γι’ αυτό δεν θα απαιτηθεί η διάνοιξη νέων οδών. 

 Για τη διασύνδεση του Φ/Σ στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας πρόκειται να κατασκευαστεί ως συνοδό 

έργο, από την εταιρεία ΑΠΥΒΕΝ Ε.Π.Ε., Υποσταθμός Ανύψωσης Τάσης (Υ/Σ) 150/33kV, το γήπεδο εγκατάστασης 

του οποίου θα έχει έκταση 28.481,86 τ.μ. και θα χωροθετηθεί εντός του γηπέδου του Φ/Σ. Η ισχύς του συνόλου 

του Φ/Σ, θα εγχέεται στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), μέσω της διασύνδεσης του 

Υ/Σ με την Γραμμή Υψηλής Τάσης 150kV «ΜΟΥΡΤΟΣ – ΛΟΥΡΟΣ» βαρέως τύπου διπλού κυκλώματος , «2B», κάτω 

από την οποία θα χωροθετηθεί ο Υ/Σ. Για τη διασύνδεση του Υ/Σ δεν θα απαιτηθεί επέκταση ή παράκαμψη της 

Γραμμής Μεταφοράς δεδομένου ότι η Γραμμή διέρχεται εντός του γηπέδου. 
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 Επιπλέον, σύμφωνα με τον αναρτημένο δασικό χάρτη της περιοχής, όπως ισχύει και σύμφωνα με την Υπ' 

Αριθμ. 19387/19-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΤΖΟΡ1Γ-ΞΩΖ) Απόφαση της Δ/νσης Δασών Άρτας, το γήπεδο μελέτης, 

εντάσσεται σε έκταση χαρακτηρισμένη ως ΑΑ, δηλαδή έκταση Άλλης Μορφής, πλην μικρού μέρους του γηπέδου 

που ανήκει σε εκτάσεις άλλης μορφής που πλέον χαρακτηρίζονται ως Δασικές Εκτάσεις, δηλαδή ΑΔ. Επιπλέον, 

τμήματα του γηπέδου χαρακτηρισμένα ως ΠΑ, βάσει Τελεσιδικίας χαρακτηρίζονται ως Μη-Δάσος και Μη-Δασική 

Έκταση. Η χωροθέτηση των ΦΒ πλαισίων έχει προβλεφθεί να γίνει αποκλειστικά στην έκταση με χαρακτηρισμό ΑΑ 

και ΠΑ, έτσι ώστε να μην επηρεάσει με κανέναν τρόπο τις δασικές εκτάσεις εκτός αλλά και εντός του γηπέδου. 

Ο Προϋπολογισμός του έργου θα ανέρχεται στο ποσό των 28.000.000 Ευρώ. 

Ο χώρος του Φ/Σ απέχει: 

• 0,3 χλμ Νότια από τον οικισμό Βρυσούλες 

• 1,0 χλμ Δυτικά από τον οικισμό Σκαμνιά 

• 1,17 χλμ Δυτικά από την κοινότητα Γραμμενίτσα 

• 1,25 χλμ Βόρεια και Δυτικά από τον οικισμό Μαραθοβούνι 

• 1,7 χλμ Βόρεια και Ανατολικά από τον οικισμό Ρόκκα 

• 2,53 χλμ Βόρεια και Δυτικά από την πόλη της Άρτας  

 

Η δραστηριότητα του θέματος διαθέτει: 

• Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθ. 2880/2021 

• Την με αριθ. πρωτ. 2407/18.06.2013 Πράξη Χαρακτηρισμού Έκτασης από τη Δ/νση Δασών Άρτας 

σύμφωνα με την οποία η έκταση εγκατάστασης της δραστηριότητας του θέματος χαρακτηρίζεται ως 

πεδινή, χορτολοβαδική έκταση. 

• Το με αριθ. πρωτ. 84259/20.07.2020 πιστοποιητικό της Δ/νσης Δασών Άρτας περί οριστικού και 

αμετακλήτου χαρακτηρισμού έκτασης. 

• Την από 86562/4765/15.06.2021 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας 

βεβαίωση χαρακτηρισμού έκτασης ως γεωργική γη μη υψηλής παραγωγικότητας.   

• Θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας και Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων. 

 

Το έργο βρίσκεται εκτός περιοχής του Δικτύου προστατευμένων περιοχών NATURA 2000, αλλά εντός της 

Ζώνης Περιβαλλοντικού Ελέγχου (Ζώνη Γ') του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Τα μέτρα που προτείνονται αφορούν τη φάση κατασκευής του έργου διότι κατά τη φάση λειτουργίας το 

έργο του θέματος δεν  παράγει κανενός είδους απόβλητο ή παραπροϊόν, το οποίο θα μπορούσε να συντελέσει 

στην σταδιακή και συστηματικής υποβάθμιση κάποιας περιβαλλοντικής παραμέτρου. 

 

• Κατάλληλος σχεδιασμός της οδοποιίας λαμβάνοντας υπόψη τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες του 

ανάγλυφου, καθώς και την υπάρχουσα βλάστηση. 

• Φύτευση των πρανών της οδοποιίας με κατάλληλα φυτικά είδη της περιοχής και με τον κατάλληλο τρόπο. 

• Περισυλλογή, απομάκρυνση και κατάλληλη απόθεση πάσης φύσεως αποβλήτων που θα προκύψουν από 

τις εργασίες κατασκευής, αφού πραγματοποιηθεί διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων, με ακόλουθη 

διάθεσή τους σε κέντρα ανακύκλωσης. 

• Λειτουργία των εργοταξίων και μετακίνηση των οχημάτων μεταφοράς τηρουμένων των ωραρίων κοινής 

ησυχίας για την ελαχιστοποίηση ακουστικών οχλήσεων των κοντινότερων οικισμών. 

• Πρόβλεψη για την κατάλληλη διαλογή, προσωρινή και οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής που 

θα προκύψουν από τις χωματουργικές εργασίες σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

• Εξασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων προς και από τις κατοικημένες περιοχές με 

διευθέτηση της κυκλοφορίας σε όλα τα τμήματα του έργου όπου προβλέπονται παρεμβάσεις. 

• Η συνεχής και συστηματική σηματοδότηση σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων Υπηρεσιών (σήματα 

μείωσης ταχυτήτων, παρακάμψεων, σήματα κινδύνου κλπ.) και ειδικότερα των θέσεων στις οποίες 

προβλέπονται διασταυρώσεις του έργου με το υπάρχον οδικό δίκτυο κατά τη φάση κατασκευής. 

• Να υπάρξει επαρκής πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας για το υπό ανάπτυξη έργο, τις θετικές 

επιπτώσεις του σε τοπικό και εθνικό επίπεδο αλλά και τις αρνητικές επιπτώσεις του με παράλληλη 

ενημέρωση για τον τρόπο αντιμετώπισής τους. 

• Απαιτείται η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας κατά την κατασκευή (πχ: κατάλληλος 

νυχτερινός φωτισμός, εργοταξιακή σήμανση, προσωρινά διαχωριστικά στηθαία ασφαλείας κλπ.) των 

έργων ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι ατυχημάτων. 

• Ακόμη, για το σύνολο των επεμβάσεων κατασκευής όλου του έργου θα υπάρξει μέριμνα για την όσο το 

δυνατό λιγότερη απομάκρυνση δασικής βλάστησης και αναπλήρωση αυτής με φυτοτεχνικές εργασίες, 

όπως άλλωστε επιτάσσουν και οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Τα είδη των φυτών που θα επιλεγούν 

για αποκατάσταση θα συνάδουν με τις τοπικές βιοκλιματικές συνθήκες και τις ανάγκες της πανίδας. 

• Προ της έναρξης εργασιών να ενημερωθούν εγγράφως οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες. 

• Όλες οι εκσκαφικές εργασίες για την κατασκευή του έργου να εκτελεστούν υπό την επίβλεψη αρχαιολόγου 

ο οποίος θα καθοριστεί από την αρμόδια υπηρεσία. 

Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων, οι εργασίες να διακοπούν και να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα. 

 

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

και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ. 124973/05-10-2021 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 25-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος  της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

Περιφέρειας Ηπείρου,  

γ) την παρουσίαση του θέματος από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Γοργόλη, ο οποίος αναφέρθηκε στην εισήγηση 

της υπηρεσίας και επεσήμανε τις αρνητικές επιπτώσεις που θα υπάρχουν από τη δέσμευση τόσο μεγάλης σε 

έκταση περιοχής. Ότι όπως και στις προηγούμενες προτάσεις για έργα τόσο μεγάλης δυναμικότητας που 

αφορούσαν Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς στην περιοχή της Π.Ε. Άρτας γνωμοδοτήσαμε ως Επιτροπή αρνητικά, 
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καθώς η άποψη της επιτροπής περιβάλλοντος είναι να μην δεσμεύονται οι χρήσεις μιας ολόκληρης περιοχής από 

μια και μόνο επένδυση. Πως οι Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί θα πρέπει το ανώτερο να είναι μέχρι 10 MW και 

παράλληλα να υπάρχει από τον Φορέα υλοποίησης συνοδό έργο για την μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας από 

το έργο στο δίκτυο, ώστε να μη δεσμεύεται όλο το δίκτυο της περιοχής και να προκαλείται πρόβλημα σε πιθανούς 

μικρούς επενδυτές. Ότι τα μεγάλα έργα αυτά συνήθως δεν εκτελούνται με αποτέλεσμα να χάνουν οι δικαιούχοι 

τα ανταποδοτικά τέλη. Επίσης αναφέρθηκε στα περιβαλλοντικά ζητήματα που θα προκύψουν λόγω του μεγάλου 

αριθμού φωτοβολταϊκών στοιχείων 82.206, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν πιθανές αλλαγές στο μικροκλίμα 

της περιοχής με πιθανή αύξηση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας με επίπτωση στις κοντινές της 

επένδυσης καλλιεργούμενες εκτάσεις, ότι με το έργο δεσμεύονται οι χρήσεις γης της περιοχής. Κλείνοντας 

πρότεινε στα μέλη της Επιτροπής να γνωμοδοτήσουν ΑΡΝΗΤΙΚΑ, παρά τη θετική με όρους εισήγηση της 

υπηρεσίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρθηκαν. 

δ) την τοποθέτηση του κ.Βαρέλη μέλους της παράταξης «Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου», ο οποίος ήταν σύμφωνος 

με την πρόταση του Προέδρου για ΑΡΝΗΤΙΚΗ γνωμοδότηση και ανέφερε ότι εκεί που σταματάει η λογική  ξεκινάει 

η αδειοδότηση των ΑΠΕ, ότι ολόκληρη η περιοχή Καμπή-Βλαχέρνα-Γραμμενίτσα θα γίνει ένα ενιαίο Φ/Β πάρκο, 

που θα δεσμεύει ενεργειακά την περιοχή, η οποία επιπλέον είναι και κατοικημένη και ότι με αυτόν τον τρόπο 

καταστρέφεται όλος ο νομός. Ότι έτσι θα σταματήσουν πολλές παραγωγικές δραστηριότητες.  

ε) Την τοποθέτηση του κ. Φώτη από την παράταξη «Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου», ο οποίος ανέφερε ότι σε λίγο 

δεν θα υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο για μικρούς επενδυτές οι οποίοι δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα. 

στ) την τοποθέτηση του κ. Τρομπούκη, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος συμφώνησε για 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ γνωμοδότηση και πρότεινε να στείλει η Επιτροπή ψήφισμα στο Υπουργείο για αυστηροποίηση της 

διαδικασίας αδειοδότησης των ΑΠΕ και επιπλέον να βρεθεί πρόγραμμα επιδότησης των κτηνοτρόφων για αλλαγή 

τον τρόπο κάλυψης των υφιστάμενων αναγκών τους, βοηθώντας έτσι και την επιχειρηματικότητα. 

ζ) την τοποθέτηση του κ. Ριζόπουλου από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου» ο οποίος επεσήμανε, ότι πρόκειται 

για έναν νόμο «έκτρωμα», ότι δεν δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας περιφερειακών χωροταξικών, ότι η ΡΑΕ δεν 

συμφωνεί με τις τοπικές κοινωνίες, ότι συζητάμε για τεχνολογίες που δεν καλύπτουν το ζήτημα της 

αποθηκευτικότητας, ότι έπρεπε να παράγεται το ρεύμα από εκείνον που θα το καταναλώσει και ότι σε λίγο καιρό 

θα ψάχνουμε τρόπο ανακύκλωσης της παρούσας τεχνολογίας. Εξέφρασε την λύπη του για την απουσία 

γνωμοδότησης από τον Δήμο, από τον Φορέα και από την τοπική κοινωνία και ψήφισε ΠΑΡΩΝ, ζητώντας άμεσα 

τροπολογία για να φτιάχνουμε μόνοι μας τους ρυθμιστικούς χάρτες και τα δικά μας χωροταξικά. 

η) την τοποθέτηση του κ. Δημητρίου από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος επεσήμανε ότι πρόκειται για 

πόλεμο μεγάλο, ότι θα γίνουν τόσο μεγάλα έργα, ώστε οι ΑΠΕ θα μπουν στο Χρηματιστήριο, οι μικρές μονάδες 

δεν θα είναι πλέον βιώσιμες και θα καταλήξουν να τις συμφέρει να σκεπάσουν τα φ/β και  μην παράγουν καθόλου 

ενέργεια. Τόνισε ότι το όλο θέμα είναι στρατηγικό και όχι της παρούσας Επιτροπής και δήλωσε ότι συμφωνεί με 

την πρόταση του Προέδρου για ΑΡΝΗΤΙΚΗ γνωμοδότηση και ότι δυστυχώς πάντα υστερούμε, αργούμε και δεν 

μπορούμε να κάνουμε περισσότερα.  

θ) την τοποθέτηση του κ. Κωτσαντή, από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», ο οποίος συμφώνησε με την 

πρόταση για ΑΡΝΗΤΙΚΗ γνωμοδότηση και επεσήμανε ότι ο μικρός επενδυτής δεν θα επιβιώσει και είτε θα 

εξαγοραστεί είτε θα το κλείσει. Δήλωσε ότι  η πράσινη ανάπτυξη θα ωφελήσει τους μεγάλους «παίχτες» της 

ενέργειας και τόνισε ότι το ζητούμενο είναι να προστατέψουμε τη φυτική και ζωική παραγωγή, να βάλουμε 

φραγμό, κανόνες και εμπόδια στην άναρχη ανάπτυξη. 

ι) την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη, από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος ανέφερε 

ότι οι ΑΠΕ θα έπρεπε να βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Δημοσίου, συμφωνόντας με την  πρόταση του Προέδρου 

για ΑΡΝΗΤΙΚΗ γνωμοδότηση.   
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 

3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος  (Μάκης) 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Φώτης Φώτιος 

8. Καλούδης Βασίλειος 

9. Κορωναίος Θεόδωρος 

10. Τρομπούκης Δημήτριος 

11. Ριζόπουλος Σπυρίδων 

12. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 

13. Γαλατάς Ζώης 

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 17/89/19-10-2021) 

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

όπως διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 124973/05-10-2021  έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 

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

Σχεδιασμού, σύμφωνα με την πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής. 

� ΠΑΡΩΝ δήλωσε ο κ. Ριζόπουλος  από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου» 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

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

ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

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

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

 

 

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

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
 

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

Περιβάλλοντος  

2. Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   Προέδρου του 

Περιφερειακού Συμβουλίου. 

3. Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.    

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 
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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: 18-11-2021 

Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 183696/2678 

Ημερομηνία: 26-10-2021 

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

(κατηγορίας Α2, ομάδα 2η & 7η): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 37.000 ορνιθίων 

κρεατοπαραγωγής , με υδρογεώτρηση, στη θέση «Ρόγγια- Καϊζες» της Τ.Κ. Κεραμάτων, του Δ. Αρταίων , Π.Ε. 

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

είναι ο Πέτρος Μπίζας του Ευαγγέλου. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

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 2η & 7η): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 37.000 ορνιθίων 

κρεατοπαραγωγής , με υδρογεώτρηση, στη θέση «Ρόγγια- Καϊζες» της Τ.Κ. Κεραμάτων, του Δ. Αρταίων , Π.Ε. Άρτας 

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

Πέτρος Μπίζας του Ευαγγέλου. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι ο Μπίζας Πέτρος του Ευαγγέλου. 

Το υπό μελέτη έργο πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο 10.721,03m2 στην θέση ̈ ΡΟΓΓΙΑ – ΚΑΪΖΕΣ 

της Τ.Κ.. Κεραμάτων του Δήμου Άρτας. Βρίσκεται εκτός Σχεδίου, εκτός ορίων Οικισμού και αποτελεί τη συνένωση 

των αριθμ.145 & 146 κληροτεμαχίων συμπληρωματικής διανομής Κεραμάτων έτους 1960. Είναι άρτιο και 

οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις εκτός σχεδίου διατάξεις.  

Η μονάδα θα είναι δυναμικότητας 37.000 θέσεων κοτόπουλων πάχυνσης, 148 Ι.Ζ. και η εκτροφή τους θα 

γίνεται σε τρία κτίρια (πτηνοθαλάμους), πτηνοτροφεία θερμοκηπιακού τύπου, με εμβαδόν 952m2, 910m2 και 

812m2 αντίστοιχα, συνολικά τα τρία κτίρια θα είναι 2.674m2. Η υδροδότηση της μονάδας θα πραγματοποιείται 

μέσω της υφιστάμενης ιδιωτικής υδρογεώτρησης που έχει ανορυχθεί εντός του γηπέδου και έχει κωδικό Ε.Μ.Σ.Υ. 

0500011983132 . Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι ο Τ 913158. 

Στο χώρο της πτηνοτροφικής μονάδας για την εύρυθμη λειτουργία της έχουν σχεδιαστεί προς υλοποίηση 

οι παρακάτω κτιριακές υποδομές:  

• Α΄ Πτηνοθάλαμος διαστάσεων 68m*14m και εμβαδόν 952,00m2  

• Χώρος ηλεκτρολογικών πινάκων διαστάσεων 5,00m*2,50m και εμβαδόν 12,50m2  

• Silos αποθήκευσης ζωοτροφών διαστάσεων 4,00m*4,00m εμβαδόν 16,00m2  

• Δεξαμενή υγραερίου διαστάσεων 4,70m *1,20m και χωρητικότητας 2,50m3  

• Β΄ Πτηνοθάλαμος διαστάσεων 65m*14m και εμβαδόν 910,00m2  
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• Χώρος ηλεκτρολογικών πινάκων διαστάσεων 5,00m*2,50m και εμβαδόν 12,50m2  

• Silos αποθήκευσης ζωοτροφών διαστάσεων 4,00m*4,00m εμβαδόν 16,00m2  

• Δεξαμενή υγραερίου διαστάσεων 4,70m *1,20m και χωρητικότητας 2,50m3  

• Γ΄ Πτηνοθάλαμος διαστάσεων 58m*14m και εμβαδόν 812,00m2  

• Χώρος ηλεκτρολογικών πινάκων διαστάσεων 5,00m*2,50m και εμβαδόν 12,50m2  

• Silos αποθήκευσης ζωοτροφών διαστάσεων 4,00m*4,00m εμβαδόν 16,00m2  

• Δεξαμενή υγραερίου διαστάσεων 4,70m *1,20m και χωρητικότητας 2,50m3  

• Αποθήκη διαστάσεων 6,00m*5,50m και εμβαδόν 30,00m2  

• Γραφείο διαστάσεων 6,00m *5,00m κ0αι εμβαδόν 30,00m2  

 

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

• Κεραμάτες : >1.500 m   

• Κωστακιοί: 2.200 m 

Για την κατασκευή έχουν εξασφαλιστεί: 

• Τo από 6.07.2021 ιδιωτικό συμφωνητικό με την εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ Α.Ε. για παραλαβή της 

παραγόμενης  κουτσουλιάς της μονάδας του θέματος 

• Βεβαίωση παραλαβής νεκρών ζώων από την εταιρεία "Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣΑΒΕΕ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" 

• Το από 28.06.2021 έγγραφο χρήσεων γης της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αρταίων σύμφωνα 

με το οποίο στην περιοχή εγκατάστασης της μονάδας του θέματος δεν έχουν οριστεί χρήσεις γης. 

Ανάγκες σε νερό: Οι ετήσιες συνολικές ανάγκες σε νερό ανέρχονται στα 2.053,55 m3 . Οι ανάγκες σε νερό  

θα καλύπτονται από υδρογεώτρηση.  

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

Εκροές υγρών αποβλήτων: Τα υγρά απόβλητα αποτελούνται από τα νερά του πλυσίματος και των 

στραγγισμάτων των στερεών αποβλήτων (κοπροσωρός) και οδηγούνται στο σύστημα σηπτικής δεξαμενής – 

απορροφητικού βόθρου με τις ακόλουθες χωρητικότητες: 

α) σηπτική δεξαμενή, χωρητικότητας 36,75 m3, 

β) απορροφητικό βόθρο, χωρητικότητας 26,47 m3 

Εκροές στερεών αποβλήτων: Τα στερεά απόβλητα της μονάδας (περιττώματα ανάμεικτα με στρωμνή), 

μετά τη σταθεροποίησή τους στην κοπροσωρό, θα διατίθενται για επεξεργασία στην εταιρεία  "ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ 

Α.Ε.".  Τα υγρά απόβλητα της μονάδας (νερά πλύσης και στραγγίσματα κοπροσωρών) θα διατίθενται υπεδάφια 

σε συστήματα σηπτικής δεξαμενής – απορροφητικού βόθρων. Η χωρητικότητα της κοπροσωρού θα είναι  216m³ 

και θα καλύπτει τις ανάγκες διαχείρισης του όγκου των παραγόμενων στερεών αποβλήτων της πτηνοτροφικής 

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 σηπτικής 

δεξαμενής - απορροφητικού βόθρου. Η κοπροσωρός θα καλύπτεται ολόγυρα με σκληρό νάιλον για να 

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

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

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

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

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

Η πτηνοτροφική μονάδα θα διαθέτει τα νεκρά, καθώς και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω 

λοιμωδών νόσων) στην μονάδα μεταποίησης υποπροϊόντων που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας "Θ. 
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ΝΙΤΣΙΑΚΟΣΑΒΕΕ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" όπου τα αδρανοποιεί και τα αποτεφρώνει.  

Το αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, αλλά της Ζώνης 

Περιβαλλοντικού Ελέγχου (Ζώνη Γ') του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού. 

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

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

δραστηριότητας. 

                        Επισημαίνεται όμως, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτή, αποτελεί η αυστηρή τήρηση 

των περιβαλλοντικών όρων που θα εγκριθούν – επιβληθούν με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας έγκρισης αυτών. 

                  Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα – στα πλαίσια της διαδικασίας δημοσιοποίησης της υπόψη Μ.Π.Ε. – δεν 

έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και διαμαρτυρίες. 

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

και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ. 114979/23-09-2021 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 26-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος  της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

Περιφέρειας Ηπείρου,  

γ) την αποχώρηση του κ.Γαϊτανίδη μετά τη συζήτηση του προηγούμενου (6ου) θέματος. 

δ)  τις θετικές γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Σταυλισμού Άρτας, της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων, του Φορέα 

Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου-Λευκάδας και του ΓΕΕΘΑ 

ε) την παρουσίαση του θέματος από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ.Γοργόλη. 

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 17/90/08-11-2021) 

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

διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 114979/23-09-2021  έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

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

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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

 

 

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

ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, 
ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 

 

 

√ 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Δημητρίου Δημήτριος 

2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 

3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Φώτης Φώτιος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Κορωναίος Θεόδωρος 

9. Τρομπούκης Δημήτριος 

10. Ριζόπουλος Σπυρίδων 

11. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 

12. Γαλατάς Ζώης 

 

 

 

 

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.    

 

 

√ 
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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: 18-11-2021 

Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου):183701/2679 

Ημερομηνία: 27-10-2021 

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

(κατηγορίας Α2, ομάδα 7η,α/α 6): «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας , 

δυναμικότητάς 7.200 ινδορνίθων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στον αναδασμό Τ.Κ. Κουτσελιού, 

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

ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΖΗΚΟΣ Ν.- ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Ο.Ε.»  (εισήγηση Δ/νση 

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

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

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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

(κατηγορίας Α2, ομάδα 7η,α/α 6): «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας , 

δυναμικότητάς 7.200 ινδορνίθων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στον αναδασμό Τ.Κ. Κουτσελιού, Δήμου 

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

δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΖΗΚΟΣ Ν.- ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Ο.Ε.»  (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος 

& Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Φορέας  υλοποίησης του έργου  του θέματος είναι η εταιρεία ΖΗΚΟΣ Ν. - ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Η μονάδα θα εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο έκτασης Ε=7.181m2, σε θέση της Τ.Κ. Κουτσελιού του Δήμου 

Ιωαννιτών. Η μονάδα θα είναι δυναμικότητας 7.200 πτηνών πάχυνσης (γαλοπούλες), ήτοι 72 Ι.Ζ. Το 

συγκεκριμένο αγροτεμάχιο (τεμάχιο αρ. 132 αναδασμού Κουτσελιού 1971) βρίσκεται εκτός οικισμού και είναι 

άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης. 

Εντός του γηπέδου θα κατασκευαστούν κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής κάλυψης 1.209m2. Πιο 

συγκεκριμένα η μονάδα θα περιλαμβάνει τις κάτωθι εγκαταστάσεις:  

• κτίριο (πτηνοθάλαμο), θερμοκηπιακού τύπου, διαστάσεων 100m x 12m, με εμβαδό 1.200m2 

• σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών, με εμβαδό 9m2  

 Οι κυριότεροι οικισμοί απέχουν: 

• Κουτσελιό 858 m 

• Νεοκαισάρεια 1.506 m 

Η δραστηριότητα του θέματος διαθέτει: 

• Την υπ΄αριθ. πρωτ. 10181/6.08.2021 βεβαίωση σαλμονέλωσης (πλήρωση προβλεπόμενων αποστάσεων). 

• Βεβαίωση παραλαβής νεκρών πτηνών της εταιρείας "Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ". 
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• Επιτρεπόμενες χρήσεις γης από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών. 

Ανάγκες σε νερό: Οι ετήσιες συνολικές ανάγκες σε νερό ανέρχονται στα 2.090,4 m3 . Οι ανάγκες σε νερό  

θα καλύπτονται από υδρογεώτρηση  που θα ανορυχθεί εντός του γηπέδου. 

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 βόθρου – 

απορροφητικού βόθρου. Η μονάδα θα κατασκευάσει: 

α) στεγανό βόθρο, χωρητικότητας 25 m3, 

β) απορροφητικό βόθρο, χωρητικότητας 25,12 m3 

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

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

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

οδηγούνται σε ειδικά διαμορφωμένο στεγανό χώρο (κοπροσωρός) στον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας. Τα 

υγρά απόβλητα της μονάδας (νερά πλύσης και στραγγίσματα κοπροσωρών) θα διατίθενται υπεδάφια σε σύστημα 

στεγανού – απορροφητικού βόθρου. Η χωρητικότητα της κάθε κοπροσωρού θα είναι  162 m³ και θα καλύπτει τις 

ανάγκες διαχείρισης του όγκου των παραγόμενων στερεών αποβλήτων της πτηνοτροφικής 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 της εταιρείας Θ. 

ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ όπου τα αδρανοποιεί και τα αποτεφρώνει.  

Το αγροτεμάχιο βρίσκεται εντός του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 (GR 2130012 - 

Ευρύτερη περιοχή πόλεως Ιωαννίνων) και εντός περιοχής ευθύνης Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας. Έχει 

κατατεθεί μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης ως αναπόσπαστο τμήμα της ΜΠΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα 

Νομοθεσία. Το αγροτεμάχιο όπου θα εγκατασταθεί η μονάδα δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση, σύμφωνα με 

τους κυρωμένους δασικούς χάρτες. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η πρόσβαση στη μονάδα να γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων δρόμων. 

2. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της 

περιοχής (και ειδικότερα των ομβρίων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να 

αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών. 

3. Τακτική παρακολούθηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων για την αποφυγή διαρροών. 

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

Αποφυγή άσκοπης χρήσης νερού. 

5. Τα κάθε είδους άχρηστα υλικά (στερεά απόβλητα) να συλλέγονται και να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις 

της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β). Υλικά ρυπασμένα από επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται χωριστά 

σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη διαχείριση 

επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί 
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για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. 

Αντικατάσταση της υπ΄ αριθ. 19396/1546/97 Κοινής Υπουργικής Απόφασης». 

6. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου. 

7. Τα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (συσκευασίες, μπαταρίες, λιπαντικά 

έλαια, ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές) θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 

179/Α/01) και με τα κατ΄ επιταγή αυτού εκδοθέντα Π.Δ, όπως αυτός/ αυτά ισχύουν με σκοπό την αξιοποίηση- 

ανακύκλωση τους. 

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

συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 115/04 (ΦΕΚ 80/Α'/2004). 

9. α. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και την κατάσβεση πυρκαγιών και πάντα 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

       β. Η μονάδα να εφοδιαστεί με κατάλληλο σύστημα πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, το 

οποίο να ελέγχεται - συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

         γ. Να υπάρχουν σχετικές σημάνσεις και οδηγίες προς το προσωπικό σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

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

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

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

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

ανακυκλώσιμων υλικών, λόγω της φύσης των υλικών. Μετά την απομάκρυνση των υλικών καθαίρεσης και των 

άχρηστων υλικών, θα πρέπει να γίνουν αποκαταστάσεις του εδάφους, π.χ. ομαλοποιήσεις και φυτεύεις για να 

επανέλθει στην πρότερη κατάσταση, ή προετοιμασία για γεωργική χρήση, βάση και των χρήσεων γης που 

επικρατούν την περιοχή. 

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

και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το με αριθ. Πρωτ. 119220/23-09-2021 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 27-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος  της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

Περιφέρειας Ηπείρου,  

γ) την αποχώρηση του κ.Γαϊτανίδη μετά τη συζήτηση του 6ου θέματος. 

δ)  τις θετικές γνωμοδοτήσεις της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων, της Εφορείας Αρχαιοτήτων, της Δ/νσης Υδάτων 

ΑΔΗ-ΔΜ, του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας και του ΓΕΕΘΑ 

ε) ην παρουσίαση του θέματος από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ.Γοργόλη. 

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 17/91/08-11-2021) 

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

διαβιβάσθηκε με το  αριθμ. 119220/23-09-2021  έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

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

τους όρους που θέτει η υπηρεσία. 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας 

 

 

Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

1. Δημητρίου Δημήτριος 

2. Σίμου-Τάσιου Αναστασία 

3. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Φώτης Φώτιος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Κορωναίος Θεόδωρος 

9. Τρομπούκης Δημήτριος 

10. Ριζόπουλος Σπυρίδων 

11. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 

12. Γαλατάς Ζώης 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

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

 

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

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

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

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

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

 

 

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

ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
 

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

Περιβάλλοντος  

2. Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   Προέδρου του 

Περιφερειακού Συμβουλίου. 

3. Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.    

 

 

 

√ 
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