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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8o/23-04-2021

Στις είκοσι τρεις (23) Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Ηπείρου, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ5Θ7Λ9-08Π) (ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-102019) απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου, αποτελούμενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, Περιφερειακούς
Συμβούλους:

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

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

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

Με τη με αρ.πρωτ. οικ.165042/10286/23-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ577Λ9-Ω5Ρ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου
ορίσθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου η
αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου, κα.
Μπραΐμη Σταυρούλα του Δημητρίου.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με τη με αριθμ.πρωτ. οικ. 52902/902/1904-2021 πρόσκληση της Προέδρου της, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:
Α. Μπραΐμη Σταυρούλα, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου της Περιφέρειας
Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής.
Β. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
Γ. Τα μέλη:
1. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακή Σύμβουλος
2. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος
3. Λάμπρου Αλκιβιάδης, Περιφερειακός Σύμβουλος
4. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος
5. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα, Περιφερειακή Σύμβουλος
6. Φώτης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος
7. Δηλαβέρη Ρεγγίνα, Περιφερειακή Σύμβουλος
8. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος
9. Κορωναίος Θεόδωρος, Περιφερειακός Σύμβουλος
10. Λέκκα Χριστίνα, Περιφερειακή Σύμβουλος
11. Ριζόπουλος Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος
12. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα, Περιφερειακός Σύμβουλος
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Με τη με αρ. πρωτ. 19078/143/12-02-2021 (ΑΔΑ: 60ΛΥ7Λ9-ΩΘ3) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, έγινε δεκτή η
από 11-02-2021 παραίτηση του κυρίου Ζήκου Νικολάου από τη θέση του τακτικού Περιφερειακού Συμβούλου του
Συνδυασμού «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ (ΑΡ.Π.Η.)» της Περιφέρειας Ηπείρου/ΠΕ Ιωαννίνων.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Βασιλική Μαντζίλα και Ιωάννα
Ε. Φουτάκη, όπως ορίστηκαν με την αριθμ.οικ.166857/10403/25-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ7Ρ7Λ9-ΟΨΑ) απόφαση του
Περιφερειάρχη Ηπείρου.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη
σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επικύρωση αποφάσεων 7ου 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 5η, α/α 3) «Λατομείο σχιστολιθικών πλακών στη θέση Καμίνια της Τ.Κ. Πηγαδουλίων
Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας
είναι η εταιρεία : «Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-Λ. Π. ΚΙΤΣΙΟΠΑΝΟΣ Ο.Ε.» (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Π.Η.).
2. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου
(κατηγορίας Α2, ομάδα 7η και 2η,) « Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης
με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΡΟΓΓΟΖΙΑ» της Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα, Δ. Αρταίων
».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της είναι η εταιρεία: «Ντούτση Παρασκευή και ΣΙΑ Ε.Ε.
με δ.τ. ΑNIVITA E.E.». (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 1η, 10η και 11η, α/α 2) «Φωτοβολταϊκό Πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 10,019 MW
«Καρίτσα 1» στη θέση «Κόντρες-Μελίσσια» και των συνοδών του έργων, στις Δ.Ε. Ζίτσας, Ευρυμενών &
Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας
του έργου ή της είναι η εταιρεία : «ABO WIND AG». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.
-από αναβολή).
4. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου
(Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η): «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) Άγιος Γεώργιος, ισχύος 2,13 MW, Δ.Ε.
Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού/ Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας
του έργου ή της είναι η εταιρεία : «WATT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Π.Η.).
5. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου
(κατηγορία Α2, ομάδα 3η , α/α 4): «Λειτουργία του υφιστάμενου λιμένα Σαγιάδας, στη Δ.Ε. Σαγιάδας του Δήμου
Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της
είναι η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.» (Ο.Λ.Η.Γ. Α.Ε.). (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος
& Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
6. Εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας στο Δήμο Σουλίου.
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Κατά την έναρξη της συνεδρίασης και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και επικυρώθηκε το
πρακτικό και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 09-04-2021 συνεδρίασης της Επιτροπής.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ΜΠΡΑΪΜΗ -ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Βασιλική Μαντζίλα
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Δημητρίου Δημήτριος
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
Λάμπρου Αλκιβιάδης
Βαρέλης Δημήτριος
Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
Φώτης Φώτιος
Δηλαβέρη Ρεγγίνα
Καλούδης Βασίλειος
Κορωναίος Θεόδωρος
Λέκκα Χριστίνα
Ριζόπουλος Σπυρίδων
Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
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ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα

Ημερομηνία: 05-05-2021
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 58545 / 984
Ημερομηνία: …………..
Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου):
Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή
δραστηριότητας:

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

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

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 1ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου
(κατηγορίας Α2, ομάδα 5η, α/α 3) «Λατομείο σχιστολιθικών πλακών στη θέση Καμίνια της Τ.Κ. Πηγαδουλίων Δήμου
Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η
εταιρεία : «Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-Λ. Π. ΚΙΤΣΙΟΠΑΝΟΣ 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 & Υδροοικονομίας ΠΕ Θεσπρωτίας
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 5η, α/α 3) «Λατομείο σχιστολιθικών πλακών στη θέση Καμίνια της Τ.Κ. Πηγαδουλίων Δήμου
Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η
εταιρεία : «Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-Λ. Π. ΚΙΤΣΙΟΠΑΝΟΣ Ο.Ε.»
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η παρούσα αποτελεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την υφιστάμενη λατομική δραστηριότητα εξόρυξης
σχιστολιθικών πλακών στον χώρο των 12.520,00 m2 από την εκμεταλλεύτρια εταιρεία «Σ. Κωνσταντίνου- Λ.Π.
Κιτσιοπάνος Ο.Ε.». Έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του φακέλου Μ.Π.Ε. του Άρθρου 11 του Ν.
4014/2011 και υποβάλλεται για την ανανέωση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της, σύμφωνα με τις διατάξεις
του πλέον πρόσφατου Νόμου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.
Με βάση την ισχύουσα κατηγοριοποίηση Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων (Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.07.2016), η
δραστηριότητα ανήκει στην 5η Ομάδα «Εξορυκτικές & Συναφείς Δραστηριότητες» με α/α 3, «Εξόρυξη Βιομηχανικών
Ορυκτών, Μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών», συγκεκριμένα στην Α2 Υποκατηγορία έργου, ως χώρος έκτασης
μικρότερης των 50 στρεμμάτων, εντός περιοχής Natura 2000, για την οποία, σύμφωνα με την Παράγραφο 1α του
Άρθρου 12 του Ν. 2837/2000/ΦΕΚ 178Α, «ο χώρος στον οποίο εντοπίζεται κοίτασμα μεταλλευτικών, βιομηχανικών
ορυκτών και μαρμάρων (και σχιστολιθικών πλακών, σύμφωνα με την Παράγραφο 1 του Άρθρου 21 του Ν.
2115/1993/ΦΕΚ15Α, θεωρείται χωροθετημένο μεταλλείο ή λατομείο».
Η Μ.Π.Ε. συντάχθηκε για την προαναφερόμενη εταιρεία, με έδρα την Τ.Κ. Κυπάρισσο, 46300 Φιλιάτες, με αρμόδιο της
δραστηριότητας τον κ. Σπυρίδωνα Κωνσταντίνου, από τον κ. Δημήτριο Γαρίδη, Γεωλόγο.
Ειδικότερα:
Ο κ. Μάνθος Λώλος, εκμεταλλευόταν, από το 2006, λατομείο σχιστολιθικών πλακών, σε κοινοτική έκταση, εμβαδού
12.520,00 m2, στη θέση «Καμίνια», Τ.Κ. Πηγαδούλια, Δ. Φιλιατών, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 701/Φ10/26/16.04.2006 αδείας
εκμετάλλευσης του Τμ. Ορυκτού Πλούτου & Βιομηχανίας της Ν.Α. Θεσπρωτίας και είχε εφοδιαστεί με εγκεκριμένους
5
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περιβαλλοντικούς όρους, με την υπ’ αριθμ. 543/14.02.2006 απόφαση του Γ.Γ. Π. Ηπείρου καθώς και την παράτασή της,
με την υπ’ αριθμ. 53649/2119/30.09.2013 απόφαση του ιδίου, οι οποίοι ίσχυαν μέχρι 14.02.2015. Έχει, δε, μισθώσει,
από τον Δ. Φιλιατών, την εν λόγω έκταση, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2074/18.08.2006 αρχικό μισθωτήριο συμβόλαιο
της συμβολαιογράφου Φιλιατών, κας. Χριστίνα Παπαφωτίου, με μονομερείς παρατάσεις αυτού, αφού έλαβε την υπ’
αριθμ. 1623/97/20.01.1998 έγκριση επέμβασης επί της Δασικής έκτασης. Με την υπ’αριθμ. 633/14.05.2013 απόφαση
Αντιπεριφεριάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, έγινε η παράταση της μίσθωσης και μεταβίβαση των μισθωτικών δικαιωμάτων από
τον κ. Μάνθο Λώλο, στην εταιρεία «Γ. Φλωρεντινός - Λ.Π. Κιτσιοπάνος - Μ. Λώλος Ο.Ε.» καθώς και η τροποποίηση της
αδείας εκμετάλλευσης, με την υπ’αριθμ. 411-1/10.04.2014 της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσπρωτίας, Τμ. Χορήγησης
Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων. Στις 06.10.2020 έγινε η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας
«Γ. Φλωρεντινός - Λ.Π. Κιτσιοπάνος - Μ. Λώλος Ο.Ε.» σε «Σ. Κωνσταντίνου- Λ.Π. Κιτσιοπάνος Ο.Ε.», η οποία, τώρα πια,
είναι η εκμεταλλεύτρια του λατομείου.
Σήμερα, μετά από τη δεκαπενταετή λειτουργία του λατομείου, έχουν διαμορφωθεί :
*
Τρεις (3) βαθμίδες εκμετάλλευσης στα υψόμετρα Υ+32, Υ+36 και Υ+42, με μέτωπα εξόρυξης πλακών χαμηλού
ύψους, μέχρι 2 m..
*
Ισάριθμες πλατείες διαλογής εμπορεύσιμων πλακών και στείρων υλικών στα δάπεδα των παραπάνω βΤτο οδικό
δίκτυο του λατομικού χώρου, ήτοι δρόμοι εξωτερικής προσπέλασης και εσωτερικό οδικό δίκτυο, συνολικού μήκους
300 m., αποκλειστικά στο δυτικό και νότιο τμήμα του, που οδηγεί στις βαθμίδες εκμετάλλευσης και τις
διαμορφωμένες πλατείες προσωρινής αποθήκευσης των εμπορεύσιμων πλακών.
Για τη συνέχεια της δραστηριότητας:
Οι εργασίες εκμετάλλευσης θα συνεχιστούν με επέκταση του εσωτερικού οδικού δικτύου μέχρι την κορυφή του
λατομικού χώρου και διάνοιξη και ανάπτυξη της ανώτερης βαθμίδας εκμετάλλευσης του λατομείου Β47 και ταυτόχρονη
ανάπτυξη του υφιστάμενου οδικού δικτύου, ώστε να αναπτυχθούν στη συνέχεια και οι επόμενες κατώτερες βαθμίδες
εκμετάλλευσης, μέχρι το Υ+32, στην τελική πλατεία του λατομικού χώρου.
Οι εσωτερικοί δρόμοι προσπέλασης θα χαραχθούν ώστε να διέρχονται από περιοχές μικρών κλίσεων του φυσικού
αναγλύφου.
Διαχείριση αποβλήτων:
Αέρια Απόβλητα: Διαβροχή υλικών και οδικού δικτύου για την αποφυγή της σκόνης.
Υγρά Απόβλητα: Αντικατάσταση και επαναπλήρωση των λιπαντικών ελαίων των οχημάτων, σε νομίμως αδειοδοτημένο
συνεργείο (Α.Λ.Ε.).
Στερά Απόβλητα (Στείρα Υλικά): Σύμφωνα με το συνημμένο υποβληθέν Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων
(Σ.Δ.Ε.Α.).
Β. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
Κατά την αυτοψία, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου 2021 από Υπαλλήλους του Τμ. Περιβάλλοντος &
ΥδροΟικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της Αρ. Πρωτ.
543/14.02.2005 ΑΕΠΟ (όπως τροποποιήθηκε με την 53649/2119/30.9.2013), διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
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Φωτογραφία 1: Ευρύτερη περιοχή λατομείου (λήψη κατά την αυτοψία).
Δεν έχει δημιουργηθεί πράσινη ζώνη προστασίας, με φυτευτικό σύνδεσμο και σε βάθος 2 σειρών. (Όροι 1 και
12. Έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί έως τις 30.06.2006).
Η πορεία εκμετάλλευσης δεν είναι από πάνω προς τα κάτω (όρος 2).
Δεν υπάρχουν εμφανή τεχνητά μόνιμα ορόσημα (Όρος 5. Έπρεπε να έχουν τοποθετηθεί πριν την έναρξη της
εκμετάλλευσης).
Δεν έχει πραγματοποιηθεί περίφραξη λατομικού χώρου (Όρος 11. Έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί ως τις
30.06.2006).
Σε περίπτωση διακοπής της εκμετάλλευσης, έπρεπε να είχε γίνει πλήρης αποκατάστασης της έκτασης που είχε
διαταραχθεί (όρος 15).
Επίσης, όπως προκύπτει και από την φωτογραφία 2, στην παρούσα φάση, πραγματοποιούνται εκσκαφικές
εργασίες παρά το γεγονός η παράταση της Α.Ε.Π.Ο. είχε ισχύ έως την 14.02.2015.
Τέλος αν και προβλέπονταν η υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος 1:1000 στην Υπηρεσία μας τον 1ο μήνα κάθε
έτους (όρος 16), αυτό ουδέποτε πραγματοποιήθηκε.
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Φωτογραφία 2: Εσωτερικό Λατομικού χώρου (λήψη κατά την αυτοψία).
Ύστερα από όλα τα παραπάνω, η υπηρεσία μας εισηγείται όπως γνωμοδοτήσετε ΑΡΝΗΤΙΚΑ επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας : «Εκμετάλλευση λατομείου σχιστολιθικών πλακών, στη θέση
‘‘ΚΑΜΙΝΙΑ’’ της Τοπικής Κοινότητας Πηγαδούλια, Δημοτική Ενότητα Φιλιάτες, Δήμος Φιλιάτες, Περιφερειακή Ενότητα
Θεσπρωτίας, Περιφέρεια Ηπείρου, για την εταιρεία Σ. Κωνσταντίνου – Λ.Π. Κιτσιοπάνος Ο.Ε.».

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και
λαμβάνοντας υπόψη:
α) το με αριθ. Πρωτ. 21209/24-02-2021 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 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Θεσπρωτίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου,
γ) την με αριθμ. 34/2021 ομόφωνα θετική απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Φιλιατών με προϋπόθεση , ότι θα τηρηθούν
απαρέγκλιτα οι όροι Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ο Δήμος θα εισπράττει το μίσθωμα, όπως διαβιβάσθηκε με το
με αρ. 55314/935/23-04-2021 έγγραφο του Π.Σ. Ηπείρου
δ) την παρέμβαση του μελετητή του έργου κ. Γαρίδη Δημήτριου, Γεωλόγου και Γ.Γ. του Παραρτήματος Ηπείρου-Νήσων
του ΓΕΩΤΕΕ, ο οποίος έδωσε πληροφορίες για το έργο, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την αρνητική εισήγηση της
υπηρεσίας, την αυτοψία που έγινε χωρίς παρουσία του ιδιοκτήτη και απάντησε στις ερωτήσεις των μελών για τους
λόγους των καθυστερήσεων, της μη τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς, το
χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης κα.
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ε) την τοποθέτηση της Προέδρου κας Μπραΐμη, η οποία ανέφερε ότι πρόκειται για μια μικρή επιχείρηση όπου
απασχολούνται ντόπιοι και πρότεινε να δοθεί από την Επιτροπή ΘΕΤΙΚΗ γνωμοδότηση με την προϋπόθεση να
τηρηθούν απαρέγκλιτα οι περιβαλλοντικοί όροι. Επιπλέον πρότεινε η υπηρεσία να παρακολουθεί την επένδυση και
να γίνουν οι αποκαταστάσεις που προβλέπονται.
στ) την επισήμανση της κας Ζέκα-Πάσχου, μέλους της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», ότι η αρχική μελέτη του 2005,
από τον ίδιο μελετητή, ανέφερε ότι μέχρι το 2006 θα γινόταν η αποκατάσταση, η οποία όμως δεν έχει γίνει ακόμα.
ζ) την παρατήρηση της κας Δηλαβέρη, από την παράταξη «Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου» ότι φοβάται πως η επιχείρηση
ζητά τους περιβαλλοντικούς όρους τους γιατί απαιτούνται από το νέο μισθωτήριο κι όχι γιατί έχει σκοπό να τους
τηρήσει.
η) την τοποθέτηση του κ.Κορωναίου, μέλους της παράταξης «Κοινό των Ηπειρωτών» ότι δεν έχει αποκρυσταλλώσει τι
πρέπει να γίνει και θεωρεί ότι η όλη διαδικασία γίνεται για την αλλαγή της επωνυμίας, γι’ αυτόν τον λόγο δηλώνει
ΠΑΡΩΝ.
θ) την τοποθέτηση του κ.Ριζόπουλου, από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου» ότι λόγω α) του ιστορικού της
επιχείρησης, που δεν προεξοφλεί ότι θα κάνει την αποκατάσταση και του κοινού παρονομαστή στην επένδυση που
είναι ο μελετητής, ο οποίος είναι ο ίδιος, τόσο στην αρχική μελέτη όσο και στην τωρινή, δεν έχει πειστεί για την
φερεγγυότητα της πρότασης και ψηφίζει ΑΡΝΗΤΙΚΑ.
ι) την τοποθέτηση του κ.Δημητρίου από την παράταξη «Ήπειρος Όλων» ότι σέβεται τα οικονομικά προβλήματα της
επιχείρησης, αλλά αφού για δέκα χρόνια δεν τήρησε τους όρους ορθής λειτουργία, ψηφίζει ΑΡΝΗΤΙΚΑ.
ια) την τοποθέτηση της κας Ζέκα, από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου» η οποία δήλωσε ότι υπάρχει ζήτημα
για το τί συμβουλεύει ο μελετητής την επιχείρηση να πράξει, ότι δεν έχουν τηρηθεί επτά από τους δεκαπέντε όρους, η
Π.Η. εκτίθεται αν εισηγείται θετικά και ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ
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 8/32/23-04-2021)
Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος, όπως
διαβιβάσθηκε με το αριθμ. 21209/24-02-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, με την
προϋπόθεση της απαρέγκλιτης τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.
ΠΑΡΩΝ ψήφισε ο κ. Κορωναίος, μέλος της παράταξης «Κοινό των Ηπειρωτών».
ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ.Ριζόπουλος, μέλος της παράταξης «Ορίζοντες Ηπείρου»
ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ.Δημητρίου, μέλος της παράταξης «Ήπειρος Όλων»
ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα. Ζέκα, μέλος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου»
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
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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
& Υδροοικονομίας ΠΕ Θεσπρωτίας
2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του Προέδρου του
Περιφερειακού Συμβουλίου.
3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ΜΠΡΑΪΜΗ -ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Βασιλική Μαντζίλα
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Δημητρίου Δημήτριος
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
Λάμπρου Αλκιβιάδης
Βαρέλης Δημήτριος
Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
Φώτης Φώτιος
Δηλαβέρη Ρεγγίνα
Καλούδης Βασίλειος
Κορωναίος Θεόδωρος
Λέκκα Χριστίνα
Ριζόπουλος Σπυρίδων
Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
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ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα

Ημερομηνία: 5-5-2021
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 58551 / 985
Ημερομηνία: 31-03-2021
Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου):
Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας:
……………………

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

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

Κοιν:
Περιφέρεια Ηπείρου
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.
Τμήμα Περιβάλλοντος
Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου
Ενταύθα
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Θέμα 2ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου
(κατηγορίας Α2, ομάδα 7η και 2η,) « Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης με
υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΡΟΓΓΟΖΙΑ» της Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα, Δ. Αρταίων
».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της είναι η εταιρεία: «Ντούτση Παρασκευή και ΣΙΑ Ε.Ε. με
δ.τ. ΑNIVITA E.E.». (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 και 2η,) « Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης με
υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΡΟΓΓΟΖΙΑ» της Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα, Δ. Αρταίων ».Φορέας
πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της είναι η εταιρεία: «Ντούτση Παρασκευή και ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΑNIVITA
E.E.».
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι η εταιρεία ΝΤΟΥΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ANIVITA E.E.
Η παρούσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αναφέρεται στην επέκταση υπάρχουσας πτηνοτροφική
μονάδα από δυναμικότητα 10.000 πουλερικών πάχυνσης σε 28.000 πουλερικά πάχυνσης και διάνοιξη υδρογεώτρησης,
ιδιοκτησίας της εταιρίας ΝΤΟΥΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Η θέση εγκατάστασης είναι η τοποθεσία Ρογκόζια της Τοπικής
Κοινότητας Άρτας Δήμου Αρταίων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Το αγροτεμάχιο στο οποίο θα κατασκευαστεί η
μονάδα είναι εμβαδού 7.312,00 τ.μ. και αποτελεί το 180Β και το 179 κληροτεμάχια της Διανομής 1952 Αγροκτήματος
Αγίου Σπυρίδωνα. Για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας σε νερό θα ανορυχθεί γεώτρηση. Η διάμετρος διάνοιξης
θα είναι 12ίντσες ενώ αυτή της σωληνώσεως θα είναι 6ίντσες. Η γεώτρηση θα ανορυχθεί μέχρι τα 45μ. και η άντληση
θα γίνεται στα 42μ.
Η μονάδα θα διαθέτει:
• 1 κτίριο (κατασκευασμένο) πτηνοτροφικής μονάδας εμβαδού 1.050 m2,
• 1 κτίριο (υπό ανέγερση) πτηνοτροφικής μονάδας εμβαδού 1.050 m2,
• 2 σιλό εμβαδού 22,32 m2.
Οι αποστάσεις των οικισμών από την πτηνοτροφική μονάδα είναι οι κάτωθι:
• Ν. Κερασούντα : 1.771 m
• Αγ. Σπυρίδωνας : 1.803 m
Για την κατασκευή έχουν εξασφαλιστεί όλες οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις:
• Την υπ' αριθ. πρωτ. 161648/20.10.2016 απάντηση σε αίτημα της Δ/νσης Δασών Άρτας περί χαρακτηρισμού
της έκτασης ως μη δασική.
• Θετική γνωμοδότηση Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας και Νεωτέρων Μνημείων.
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Βεβαίωση χρήσεων γης με το υπ' αριθ. πρωτ. 1091/18.07.2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου
Αρταίων,
• Βεβαίωση παραλαβής νεκρών πτηνών της εταιρείας Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
• Βεβαίωση παραλαβής κόπρου από την εταιρεία ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.
Ανάγκες σε νερό: Οι ετήσιες συνολικές ανάγκες σε νερό ανέρχονται στα 1.290,80 m3 . Οι ανάγκες σε νερό θα
καλύπτονται από γεώτρηση η οποία θα ανορυχθεί για το σκοπό αυτό. Οι συντεταγμένες της γεώτρησης θα είναι
Χ=230328.8437και Υ=4338537.3338.
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. Η χωρητικότητα της σηπτικής δεξαμενής θα είναι 32,83 m3, ενώ η χωρητικότητα του
απορροφητικού βόθρου θα είναι 37,05 m3.
Εκροές στερεών αποβλήτων: Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής μονάδας αποτελούνται από τα περιττώματα των
πτηνών και την στρωμνή (άχυρο σιτηρών). Η στερεή κοπριά – στρωμνή που θα προέρχεται από τα κτίρια στο τέλος κάθε
εκτροφής θα δίνεται στην εταιρεία ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε. για την καύση βιοαερίου και την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, εναλλακτικά θα αποθηκεύεται σε κοπροσωρό που θα κατασκευαστεί μέχρι να διατεθεί σε αγρούς ως
εδαφοβελτιωτικό. Η χωρητικότητα της κοπροσωρού θα είναι 99m³ και θα καλύπτει τον όγκο των στερεών αποβλήτων
της μονάδας. Οι τρείς πλευρές της κοπροσωρού θα είναι κατασκευασμένες από τσιμεντόλιθους, ενώ η τέταρτη θα είναι
ανοικτή, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος και η έξοδος του φορτωτή. Η κοπροσωρός έχει στεγανό δάπεδο από οπλισμένο
σκυρόδεμα, με κλίσεις 5-7% περίπου για να στραγγίζουν τα δημιουργούμενα υγρά από τη ζύμωση. Τα υγρά
(στραγγίσματα της κοπροσωρού) θα συγκεντρώνονται και θα οδηγούνται στο σύστημα στεγανού - απορροφητικού
βόθρου. Η κοπροσωρός θα καλύπτεται ολόγυρα με σκληρό νάιλον για να αποφεύγεται η είσοδος βροχής. Υπό τις
συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος μικροβιακή ζύμωση. Με την ολοκλήρωση της ωρίμανσης ακολουθεί το στάδιο της
χώνεψης. Μετά την απομάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάμους και τη χώνεψη αυτής, θα διατίθεται για λίπασμα σε
αγρούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των θρεπτικών συστατικών των αποβλήτων λόγω αφομοίωσης από τα
φυτά, τα οποία είναι κυρίως ενώσεις του αζώτου (ΝΟ2), του φωσφόρου (Ρ2Ο5) και του καλίου (Κ2Ο).
Η πτηνοτροφική μονάδα θα διαθέτει τα νεκρά, καθώς και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιμωδών
νόσων) στην μονάδα μεταποίησης υποπροϊόντων που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του πτηνοσφαγείου του
συνεταιρισμού «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» όπου τα αδρανοποιεί και τα αποτεφρώνει.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την επέκταση της υφιστάμενης μονάδας εκτιμάται στις 290.000 €.
Η δραστηριότητα του θέματος βρίσκεται εκτός δικτύου Natura 2000 αλλά εντός της Ζώνης Περιβαλλοντικού
Ελέγχου (Ζώνη Γ') του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού.
Καταλήγοντας, σας γνωρίζουμε ότι κατά την άποψή μας η εν λόγω Μ.Π.Ε. αντιμετωπίζει με τρόπο ικανοποιητικό
και αποτελεσματικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή της παραπάνω δραστηριότητας.
Επισημαίνεται όμως, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτή, αποτελεί η αυστηρή τήρηση των
περιβαλλοντικών όρων που θα εγκριθούν – επιβληθούν με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας έγκρισης αυτών.
Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα – στα πλαίσια της διαδικασίας δημοσιοποίησης της υπόψη Μ.Π.Ε. – δεν έχουν
κατατεθεί στην Υπηρεσία μας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και διαμαρτυρίες.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Εξασφάλιση άδειας χρήσης νερού από τη Δ/νση Υδάτων της ΑΔΗΔΜ
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος
και λαμβάνοντας υπόψη:
α) το με αριθ. Πρωτ. 11014/01-02-2021 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το
οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος,
13

ΑΔΑ: 6ΖΨ87Λ9-23Θ

β) την από 31-03-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Περιφέρειας Ηπείρου,
και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:
Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 8/33/23-04-2021)
Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος, όπως
διαβιβάσθηκε με το αριθμ. 11014/01-02-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
-Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, με τους όρους που θέτει
η υπηρεσία.
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

√

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Βασιλική Μαντζίλα

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

Ημερομηνία: 05-05-2021
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 58579 / 986
Ημερομηνία: 23-03-2021
Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου):
Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας:
……………………

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

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

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 1η, 10η και 11η, α/α 2) «Φωτοβολταϊκό Πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 10,019 MW «Καρίτσα
1» στη θέση «Κόντρες-Μελίσσια» και των συνοδών του έργων, στις Δ.Ε. Ζίτσας, Ευρυμενών & Πασσαρώνος του
Δήμου Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της
είναι η εταιρεία : «ABO WIND AG». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. -από αναβολή).
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, 10η και 11η, α/α 2) «Φωτοβολταϊκό Πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 10,019 MW «Καρίτσα 1»
στη θέση «Κόντρες-Μελίσσια» και των συνοδών του έργων, στις Δ.Ε. Ζίτσας, Ευρυμενών & Πασσαρώνος του Δήμου
Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της είναι η
εταιρεία : «ABO WIND AG». (από αναβολή)
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι η εταιρεία ABO WIND AG.
Στην παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων αξιολογείται περιβαλλοντικά η κατασκευή και λειτουργία
Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 10,019 MW, και των συνοδών έργων
αυτού. Το κύριο έργο (Φωτοβολταϊκός Σταθμός) προτείνεται να κατασκευαστεί εντός τριών γηπέδων τα οποία έχουν
συνολικό εμβαδό 149.489,64 m2.
Τα γήπεδα εγκατάστασης του έργου, σύμφωνα με τον αναρτημένο δασικό χάρτη της Π.Ε. Ιωαννίνων,
αποτελούν έκταση χορτολιβαδικού και δασικού χαρακτήρα.
Συνοπτικά η κατασκευή του προτεινόμενου έργου και οι συνοδές υποδομές αυτού περιλαμβάνουν:
Κύριο έργο:
• Την εγκατάσταση 26.320 φωτοβολταϊκών γεννητριών του οίκου Suntech, ονομαστικής ισχύος 380 Wp
έκαστη, ήτοι συνολικής ισχύος 10,019 MW.
• Την εγκατάσταση τριών συγκροτημάτων κεντρικών αντιστροφέων (Central Invertes) DC-AC συνολικής ισχύος
10.000kVA.
• Την εγκατάσταση τριών μετασχηματιστών Χ.Τ./Μ.Τ. (Χ.Τ. έως 1000 V και Μ.Τ. 33 kV) συνολικής ισχύος 10 ΜVA,
ελαίου χαμηλών απωλειών, οι οποίοι ενσωματώνονται στα συγκροτήματα των κεντρικών αντιστροφέων.
• Την εγκατάσταση τριών προκατασκευασμένων οικίσκων ελέγχου εμβαδού 24 m2 , όπου θα φιλοξενείται έκαστο
συγκρότημα αντιστροφέων και μετασχηματιστή καθώς και ο λοιπός απαραίτητος ηλεκτρομηχανολογικός
εξοπλισμός.
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Την εγκατάσταση τερματικού υποσταθμού Μ.Τ., όπου θα συνδέονται τα τρία συγκροτήματα των κεντρικών
αντιστροφέων (οι τρεις οικίσκοι ελέγχου), εντός προκατασκευασμένου οικίσκου εμβαδού 37,5 m2, o οποίος θα
κατασκευασθεί εντός γηπέδου εγκατάστασης του έργου.
• Την κατασκευή των εσωτερικών υπόγειων καλωδιώσεων μεταφοράς Μ.Τ. από τους τρεις οικίσκους
ελέγχου στον τερματικό υποσταθμό Μ.Τ., συνολικού μήκους 1.131,1 m.
Συνοδά έργα:
• Την κατασκευή νέου Υποσταθμού ανύψωσης Μ.Τ./Υ.Τ. (33kV/150kV), εντός αγροτεμαχίου εμβαδού 19.544,6 m2
λίγα μέτρα νότια της ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων, για την ηλεκτρική διασύνδεση του έργου με το υφιστάμενο δίκτυο
μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
• Την κατασκευή νέας υπόγειας διασυνδετικής γραμμής μεταφοράς Μ.Τ. 33 kV μήκους 14.376,2 m, η οποία θα
έχει αφετηρία τον τερματικό υποσταθμό Μ.Τ. του προτεινόμενου Φ/Β σταθμού και κατάληξη το νέο Υ/Σ
ανύψωσης Μ.Τ./Υ.Τ. στη θέση «Μαρμάρι», πλησίον της ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων.
• Την κατασκευή νέας εναέριας γραμμής Υ.Τ. 150 kV για τη διασύνδεση του νέου Υ/Σ με το υφιστάμενο δίκτυο
μεταφοράς Η.Ε., μήκους 80,5 m.
• Την ανέγερση ενός μεταλλικού πυλώνα στήριξης της νέας γραμμής Υ.Τ., ο οποίος θα εδράζεται επί πλατείας
ανέγερσης εμβαδού 400 m2.
• Την κατασκευή νέας οδοποιίας πρόσβασης στη θέση εγκατάστασης του έργου συνολικού μήκους 1.250,2
m.
Το κύριο μελετώμενο έργο εντοπίζεται εκτός θεσμοθετημένων ορίων οικισμών. Ειδικότερα, οι κοντινότεροι στη ζώνη
επιρροής του κύριου έργου οικισμοί είναι οι εξής:
• Ο οικισμός «Ζίτσα», του οποίου το θεσμοθετημένο όριο εντοπίζεται βορειοδυτικά του γηπέδου εγκατάστασης
του έργου και σε γραμμική απόσταση 1,7 km από αυτό.
• Ο οικισμός «Καρίτσα», του οποίου το θεσμοθετημένο όριο εντοπίζεται νοτιοδυτικά του γηπέδου εγκατάστασης
του έργου και σε γραμμική απόσταση 1,1 km από αυτό.
• Ο οικισμός «Νεοχώρι», του οποίου το θεσμοθετημένο όριο εντοπίζεται βορειοανατολικά του γηπέδου
εγκατάστασης του έργου και σε γραμμική απόσταση 2,0 km από αυτό.
• Ο οικισμός «Ροδοτόπι», του οποίου το θεσμοθετημένο όριο εντοπίζεται νοτιοανατολικά του γηπέδου
εγκατάστασης του νέου Υ/Σ ανύψωσης τάσης και σε γραμμική απόσταση 1,7 km από αυτό.
• Ο οικισμός «Μεγάλο Γαρδίκι», του οποίου το θεσμοθετημένο όριο εντοπίζεται βορειοανατολικά του γηπέδου
εγκατάστασης του νέου Υ/Σ ανύψωσης τάσης και σε γραμμική απόσταση 1,3 km από αυτό.
• Ο οικισμός «Ζωοδόχος», του οποίου το θεσμοθετημένο όριο εντοπίζεται νοτιοανατολικά του γηπέδου
εγκατάστασης του νέου Υ/Σ ανύψωσης τάσης και σε γραμμική απόσταση 1,1 km από αυτό.
•

Στην φάση λειτουργίας του έργου, ο Φ/Β σταθμός θα επανδρωθεί συνολικά από δύο άτομα μόνιμο τεχνικό
προσωπικό. Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 9.015.000,00 Ευρώ.
Η δραστηριότητα του θέματος διαθέτει:
• Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθ. 296/2020
• Θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων
• Θετική γνωμοδότηση ΓΕΕΘΑ
Το έργο βρίσκεται εκτός περιοχής του Δικτύου προστατευμένων περιοχών NATURA 2000 και εντός ορίων ευθύνης του
Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας. Τμήμα της όδευσης της υπόγειας διασυνδετικής γραμμής μεταφοράς Μ.Τ. του
έργου, το γήπεδο εγκατάστασης του νέου Υ/Σ ανύψωσης Μ.Τ./Υ.Τ., η εναέρια γραμμή μεταφοράς Υ.Τ. διασύνδεσης του
έργου με το υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τέλος, ο νέος πυλώνας στήριξης της νέας γραμμής
μεταφοράς Υ.Τ. εμπίπτουν εντός της ΖΟΕ Ιωαννίνων με στοιχείο Χ, η οποία θεσμοθετήθηκε με το από 17.5.1989 Π.Δ.
(ΦΕΚ/Δ΄297) και η οποία δεν απαγορεύει τις συγκεκριμένες χρήσεις.
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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.
ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
•
Κατά τη γνώμη μας, είναι απαραίτητο να συνταχθεί Μελέτη Συσσωρευτικών Επιδράσεων και των τριών Φ/Β
πάρκων, ήτοι Καρίτσα1, Καρίτσα2 και Καρίτσα3. Το μέγεθος του έργου στην περιοχή αυτή θα είναι πολύ μεγάλο
καθώς θα καταλαμβάνει συνολική έκταση 450 περίπου στρεμμάτων και θα αποτελείται συνολικά από 79.052 Φ/Β
στοιχεία. Σύμφωνα με τη ΜΠΕ του έργου, θα υπάρξουν κάποιες αρνητικές επιδράσεις κατά τη φάση κατασκευής
του έργου στα εξής περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής:
1. Μορφολογικά και Τοπολογικά χαρακτηριστικά (με μακροχρόνια διάρκεια),
2. Γεωλογικά, Τεκτονικά και Εδαφολογικά χαρακτηριστικά.
3. Φυσικό Περιβάλλον (Χλωρίδα - Πανίδα),
4. Ποιότητα του αέρα
5. Θόρυβος - Δονήσεις
6. Ύδατα.
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Είναι λοιπόν απαραίτητο κατά την άποψή μας να συνταχθεί συνολική μελέτη επιδράσεων η οποία θα εξετάζει τα
ανωτέρω περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά ως προς τις τρεις θέσεις του έργου.
•
Στην παρούσα μελέτη υπάρχει αναφορά κάλυψης 57.045 νοικοκυριών ετησίως. Λόγω της λειτουργίας και της
φύσης του δικτύου του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν τα νοικοκυριά αυτά θα
βρίσκονται στην περιοχή της Ηπείρου.
Σε απόσταση περίπου 6,5 km (σε ευθεία γραμμή) και πιο συγκεκριμένα στην Τ.Κ. Γραμμένου έχουν κατατεθεί ΜΠΕ της
ιδίας εταιρείας για ακόμη 3 Φ/Β Πάρκα.
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και
λαμβάνοντας υπόψη:
α) το με αριθ. Πρωτ.23299/02-03-2021 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 23-03-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Περιφέρειας Ηπείρου,
γ) Την αριθμ. 7/31/09-04-2021 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & ανάπτυξης περί
αναβολής του θέματος
δ) τη με αρ. 43/2021 θετική κατά πλειοψηφία απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ζίτσας σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα που
αφορά αποκλειστικά και μόνο τις Δημοτικές εκτάσεις που βρίσκονται εντός των παλιών λατομείων,
ε) την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την υπηρεσία σχετικά με την ελάχιστη απόσταση που ορίζει ο νόμος
για τη δημιουργία λατομείου χωρίς εκρηκτικά, η οποία είναι τα 250μ., ενώ η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει απόσταση
πάνω από 1,5 χιλ.
στ) την ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της εταιρείας ABO WIND κ. Λαζάρου, ο οποίος ανέφερε ότι ο λόγος για τον οποίο
γνωμοδότησε αρνητικά η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δ. Ζίτσας ήταν γιατί η εταιρεία δεν είχε κάνει αίτημα εκμίσθωσης
των δημοτικών εκτάσεων. Αυτό όμως τώρα έγινε, άρα αναιρέθηκε το επιχείρημα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στο
σημείο αυτό στηρίχτηκε και η απόφαση του Δ.Σ. Ζίτσας.
ζ) την τοποθέτηση του κ.Κορωναίου, μέλους της παράταξης «Κοινό των Ηπειρωτών» ότι είναι ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ γιατί υπάρχει
διάσταση απόψεων μεταξύ Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δήμου Ζίτσας, αλλά και διάσταση απόψεων μέσα στο
Δ.Σ. Ζίτσας, καθώς επίσης γιατί δεσμεύονται τεράστιες εκτάσεις και ισχύς.
η) την παρέμβαση του κ.Λαζάρου ο οποίος τόνισε ότι με τη δημιουργία Υποσταθμού δεν δεσμεύεται ισχύς αλλά
δημιουργείται και χώρος για άλλους,
θ) την τοποθέτηση της κας Ζέκα, από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου» η οποία δήλωσε ότι τίποτα δεν έχει
αλλάξει από αυτά που ειπώθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση και ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ
θ) την τοποθέτηση του κ.Ριζόπουλου, από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου» ότι είτε θα εμπιστευόμαστε τις υπηρεσίες
μας είτε όχι, κι αφού η συνολική μελέτη που ικανοποιεί την υπηρεσία, το θέμα είναι μόνο πολιτικό. Τόνισε ότι συνήθως,
όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ κοινωνίας και υπηρεσίας, ψηφίζει «παρών», όμως τώρα ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΕΙ το
θέμα.
ι) την ΑΡΝΗΤΙΚΗ τοποθέτηση του κ.Δημητρίου από την παράταξη «Ήπειρος Όλων»
ια) τοποθέτηση της Προέδρου κας Μπραΐμη, ότι στο σημείο που είναι η επένδυση δεν ενοχλεί και ο Δ. Ζίτσας είναι
θετικός, οπότε εισηγούμαστε για το συγκεκριμένο Φ/Β Πάρκο ΘΕΤΙΚΑ με τους όρους της υπηρεσίας.
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 8/34/23-04-2021)
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Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος, όπως
διαβιβάσθηκε με το αριθμ. 23299/02-03-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
-Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, με τους όρους που θέτει
η υπηρεσία.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ ο κ. Κορωναίος και η κα. Λέκκα, μέλη της παράταξης «Κοινό των Ηπειρωτών».
ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ.Δημητρίου, μέλος της παράταξης «Ήπειρος Όλων»
ΚΑΤΑΨΗΦΙΣ η κα. Ζέκα, μέλος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 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.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ΜΠΡΑΪΜΗ -ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Βασιλική Μαντζίλα
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Δημητρίου Δημήτριος
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
Λάμπρου Αλκιβιάδης
Βαρέλης Δημήτριος
Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
Φώτης Φώτιος
Δηλαβέρη Ρεγγίνα
Καλούδης Βασίλειος
Κορωναίος Θεόδωρος
Λέκκα Χριστίνα
Ριζόπουλος Σπυρίδων
Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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: 05-05-2021
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 58582 / 987
Ημερομηνία: 15-04-2021
Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου): 50872/1087
Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή
δραστηριότητας: 210246823

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

Κοιν:
Περιφέρεια Ηπείρου
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Π.Η.
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
ΠΕ Πρέβεζας
Υπόψη κ. Μπάκα Παντελεήμωνα
Περδικάρη 8, 48100 Πρέβεζα
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Θέμα 4ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου
(Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η): «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) Άγιος Γεώργιος, ισχύος 2,13 MW, Δ.Ε.
Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού/ Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και
λειτουργίας του έργου ή της είναι η εταιρεία : «WATT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ». (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 & Υδροοικονομίας ΠΕ Πρέβεζας
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ
Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η
ΦΟΡΕΑΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΕΣΤΑΛΗ Η
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου
(Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η): «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) Άγιος Γεώργιος, ισχύος 2,13 MW, Δ.Ε.
Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού/ Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και
λειτουργίας του έργου ή της είναι η εταιρεία : «WATT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ».
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Με την υποβληθείσα μελέτη εξετάζεται η κατασκευή και η λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού έργου (ΜΥΗΕ),
εγκατεστημένης ισχύος 2,13 MWp, στους πρόποδες του υψώματος "Ίσιωμα" της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου,
Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας. Κατά την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑ/οίκ.37 674/27-07-2016, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, η προς ίδρυση δραστηριότητα υπάγεται στην 10η ομάδα "Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας", με α/α 8
"Υδροηλεκτρικά έργα", και περιβαλλοντικά κατατάσσεται στην κατηγορία Α2 καθώς πρόκειται για έργο με
προτεινόμενη ισχύ μικρότερη των 15 MWp, λεκάνη κατάκλυσης μικρότερη των 0,002 km3, αγωγό εκτροπής
μικρότερο των 15 km ενώ τα υδραυλικά μέρη του έργου, η λεκάνη κατάκλυσης και το τμήμα εκτροπής είναι εκτός
περιοχών Natura 2000.
Για το προτεινόμενο ΜΥΗΕ χορηγήθηκε άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω αξιοποίησης της
συνεχούς παροχής νερού από τον Λούρο ποταμό, με την αρ. 267/11-02-2020 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας.
Ο χώρος εγκατάστασης βρίσκεται εκτός περιοχών του δικτύου Natura 2000, ζωνών Ramsar και περιοχών
απολύτου προστασίας της φύσης. Όμως, βρίσκεται εντός της ζώνης περιβαλλοντικού ελέγχου του Εθνικού πάρκου
υγροτόπων Αμβρακικού κόλπου (ΦΕΚ Δ'/123/2008) ενώ η ευρύτερη έκταση έχει δασικό χαρακτήρα.
Το υπό μελέτη έργο θα εκμεταλλεύεται υψομετρική υδατόπτωση 16,5 m, με προβλεπόμενο βαθμό
ενεργειακής εκμετάλλευσης 88%. Στον στρόβιλο ηλεκτροπαραγωγής, η ελάχιστη διερχόμενη παροχή θα είναι 0,96
m3/s και η μέγιστη 18,0 m3/s, ενώ η ελάχιστη απαιτούμενη οικολογική παροχή νερού, που θα παραμένει στη κοίτη
του ποταμού κατάντη της υδροληψίας και καθόλη τη διάρκεια του έτους, θα είναι 0,76 m3/s.
Βασικές επεμβάσεις για την υλοποίηση των υποδομών του έργου είναι:
- η κατασκευή υπερπηδητού φράγματος βαρύτητας, με ενσωματωμένα θυροφράγματα, εντός της κοίτης του
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Λούρου ποταμού, μήκους 12~14 m περίπου,
- η εκσκαφή υπαίθριας ανοικτής τάφρου και στη συνέχεια η διάνοιξη υπόγειας τάφρου, ορθογώνιας διατομής
4,6 m x 3,6 m και μήκους 40 m και 460 m αντίστοιχα,
- η εγκατάσταση μεταλλικού αγωγού προσαγωγής, διατομής Ø 3030 και μήκους 100 m,
- η κατασκευή κτιρίου στέγασης του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, διαστάσεων 15 m x 16 m,
- η διάνοιξη και κατασκευή δασικής οδού, μήκους 770 m,
- η δημιουργία δικτύου μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, μήκους 1.100 m,
Επίσης, προβλέπονται η κατασκευή εξαμμωτή, δύο δεξαμενών φόρτισης και ιχθυόσκαλας.
Παρατηρήσεις της υπηρεσίας
•

Θεωρούμε ότι, στη μελέτη δεν αναλύεται σαφώς η επιρροή της προτεινόμενης υπόγειας τάφρου στη στάθμη
και στη ποσότητα των υπόγειων υδάτων της περιοχής, καθώς προβλέπεται εκσκαφή, με μέτωπο σήραγγας 6,5
m x 7,0 m, στο επίπεδο ροής του Λούρου ποταμού και πλησίον των πηγών Αγίου Γεωργίου.

•

Δεν προκύπτει εκτίμηση για την επιρροή της δημιουργούμενης ζώνης κατάκλυσης στην ανάντη λειτουργούσα
ιχθυοτροφική μονάδα της εταιρείας "Κολιός Ευάγγελος & Σία Ο.Ε." αν και βρίσκεται σε απόσταση 620 m ούτε
υπάρχει αξιολόγηση για τυχόν επιπτώσεις από την κατασκευή του φράγματος στο σημείο της υδροληψίας,
ιδιαίτερα κατά τη φάση πλημμυρίδας του ποταμού.

•

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, ο χαρακτήρας της ευρύτερης περιοχής εγκατάστασης και ο όγκος των
υλικών εκσκαφής, που θα ξεπερνά τα 20.000 m3, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να περιοριστούν οι
επεμβάσεις στις απολύτως αναγκαίες, να προγραμματιστεί επακριβώς η διαχείριση των παραγόμενων υλικών
εκσκαφής και να αποκατασταθούν άμεσα οι εργοταξιακοί χώροι και η φθαρμένη δασική βλάστηση.

•

Η προτεινόμενη θέση του έργου βρίσκεται εντός της Β' ζώνης προστασίας των πηγών Αγίου Γεωργίου και η
κατασκευή του φράγματος με την περιοχή κατάκλισης, η χρήση εκρηκτικών για τη διάνοιξη τάφρου και
σήραγγας και η μείωση κατά 70% της ροής του νερού στο τμήμα της εκτροπής θα δημιουργήσουν πιθανά
προβλήματα στη ροή των υπόγειων νερών προς τις πηγές, λόγο της καρστικότητας της περιοχής τροφοδοσίας,
καθώς και στην ποιότητα και την παροχή των πηγών Αγίου Γεωργίου, οι οποίες υδρεύουν πόλεις και οικισμούς
των Δήμων Ζηρού, Άρτας, Πρέβεζας και Λευκάδας.

•

Η συσσώρευση φερτών υλικών ανάντη του φράγματος, η οποία αναφέρεται στη μελέτη χωρίς όμως να
προτείνει κάποια ενδεδειγμένη λύση, θα προκαλέσει αύξηση των πλημμυρικών φαινομένων της περιοχής.

•

Τα μετεωρολογικά στοιχεία που αναφέρονται στη περιβαλλοντική μελέτη είναι από τον μετεωρολογικό
σταθμό Κερκύρας και δεν είναι αντιπροσωπευτικά της περιοχής.

•

Κατά τη λειτουργία του υδροηλεκτρικού σταθμού, ο παραγόμενος θόρυβος θα είναι σημαντικός
περιβαλλοντικός ρυπαντής και πρέπει να μειωθεί με τη χρήση ηχομονωτικών και άλλων κατάλληλων υλικών.

Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια δημοσιοποίησης της σχετικής περιβαλλοντικής μελέτης, γνωστοποιήθηκαν στην
υπηρεσία μας έγγραφες αντιρρήσεις του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β) Κερασώνα - Παναγιάς
καθώς και ομάδας πολιτών που συγκρότησε επιτροπή αγώνα ενάντια στην υλοποίηση του έργου.
Κατόπιν αυτών, η υπηρεσία γνωμοδοτεί αρνητικά για την κατασκευή και τη λειτουργία του μικρού
υδροηλεκτρικού έργου, ονομαστικής ισχύος 2,13 MWp, με εκμετάλλευση εκτρεπόμενου νερού από τον Λούρο
ποταμό, στη θέση "Ίσιωμα" της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, και με υπεύθυνο φορέα
την εταιρεία "Watt Ενεργειακή Μ.Ε.Π.Ε.".
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του
παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:
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1. το με αριθ. Πρωτ. 26217/10-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ.
με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος,
2. την με αριθμ. 50872/1087/15-04-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ
Πρέβεζας της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου,
3. Την με αριθμ. 261/2009 ομόφωνα αρνητική απόφαση του Δ. Φιλιππιάδας για την κατασκευή
υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Ασπροχάλικο» του Τ.Δ. Αγίου
Γεωργίου Δήμου Φιλιππιάδας από την εταιρεία Υ.Φ.Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.
4. Τις απόψεις της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην κατασκευή του Υ/Η σταθμού στον Άγιο Γεώργιο του Δ.
Ζηρού, επί του περιεχομένου της ΜΠΕ του έργου ενάντια στην κατασκευή του Υ/Η σταθμού στον Άγιο
Γεώργιο του Δ. Ζηρού, επί του περιεχομένου της ΜΠΕ του έργου όπως διαβιβάσθηκαν στην Επιτροπή με το
με απ. 51313/869/15-04-2021
5. Την αριθ. 6/2021 αρνητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΟΕΒ Κερασώνα-Παναγιάς που
αφορά στο περιεχόμενο της ΜΠΕ του έργου, όπως διαβιβάσθηκε στην Επιτροπή με το με αρ. 51758/884/1604-2021 έγγραφο του Π.Σ. Ηπείρου
6. Τις από 15/04/2021 απόψεις του κ.Ζάβαλη, Γεωπόνου, τέως Προέδρου της κοινότητας Αγίου Γεωργίου, όπως
διαβιβάσθηκαν με το με αρ. 52739/898/19-04-2021 έγγραφο του Π.Σ. Ηπείρου.
7. Την έκθεση αξιολόγησης του μελετητή Γαρίδη Δημητρίου και εντολέα την εταιρεία «ΚΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε.» που κατατέθηκε ενώπιον του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με σχετικό τοπογραφικό
διάγραμμα και διαβιβάσθηκε στην Επιτροπή με το με αριθμ.πρωτ. 52787/899/20-04-2021 έγγραφο.
8. το με αριθμ.πρωτ. 231/20-04-2021 Υπόμνημα του Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ηπείρου-Νήσων σχετικά με το
υπό συζήτηση θέμα, όπως διαβιβάσθηκαν στην Επιτροπή με το με αριθμ.πρωτ. 53521/912/20-04-2021
έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
9. τη με αριθμ. 2/2021 ομόφωνα αρνητική απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου
του Δήμου Ζηρού μαζί με το σχετικό υπόμνημα, σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα, όπως διαβιβάσθηκαν
στην Επιτροπή με το με αριθμ.πρωτ. 53053/903/20-04-2021 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ηπείρου.
10. Το έντυπο Δ11, που κατατέθηκε ενώπιον του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου από την επιχείρηση με
την επωνυμία «ΚΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» σχετικά με τη ΜΠΕ του έργου και διαβιβάσθηκε στην
Επιτροπή με το με αρ.55278/932/23-04-2020 έγγραφο.
11. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην κατασκευή του Υ/Η σταθμού στον Άγιο Γεώργιο του Δ.
Ζηρού, με αφορμή τη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πρέβεζας και τις απόψεις του Αχιλλέα
Ρίζου, εκπροσώπου της παραπάνω Επιτροπής για τη ΜΠΕ του έργου, όπως διαβιβάσθηκαν στην Επιτροπή
με το με αριθμ.πρωτ. 55404/936/23-04-2021 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
12. Την με αριθμ. 1/2021 αρνητική απόφαση του Δ.Ζηρού
13. Την αρνητική απόφαση του Δ.Πρέβεζας
14. Την τοποθέτηση της Προέδρου, κας Μπραΐμη, ότι εδώ δεν λαϊκίζουμε, η άποψη της κοινωνίας που μπορεί
να μην γνωρίζει τα επιστημονικά δεδομένα μας βρίσκει κάποιες φορές αντίθετους. Όμως απευθυνθήκαμε
σε επιστημονικούς φορείς που γνωρίζουν καλά τα ζητήματα που προκύπτουν, οπότε κι εμείς εισηγούμαστε
ΑΡΝΗΤΙΚΑ.
15. Την παρέμβαση του κ.Ζάψα, επικεφαλής της παράταξης «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος λόγω καταγωγής
γνωρίζει καλά την περιοχή και εξέφρασε την αντίθεσή του με την κατασκευή αυτού του έργου, ένα έργο που
όπως είπε αποτελεί πρόσκληση στην κοινή λογική, γιατί θα βεβηλώσει έναν τόσο σπουδαίο αρχαιολογικό
χώρο, θα καταστρέψει τις πηγές, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις ιχθυοκαλλιέργειες και την παραποτάμια
περιοχή. Το ζήτημα, όπως τόνισε, δεν είναι να ματαιωθεί το έργο, αλλά να αποκλειστεί κάθε παρέμβαση και
οργανωμένα όλοι οι σχετικοί φορείς να οργανώσουν τρόπους προβολής αυτής της μοναδικής περιοχής.
16. την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου, μέλους της παράταξης «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος τόνισε ότι η
πόλη της Πρέβεζας ταλαιπωρείται εδώ και καιρό λόγω της χαμηλής πίεσης από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου.
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Αυτό το έργο θα έβαζε σε κίνδυνο την υδροδότηση της πόλης και θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στους
αρχαιολογικούς χώρους κι όχι μόνο.
17. Την επισήμανση του κ.Δημητρίου μέλους της παράταξης «Ήπειρος Όλων», ότι εκ του νόμου, όταν υπάρχει
θέμα υδροδότησης, όλα τ ’άλλα ανατρέπονται και σταματούν και πρότεινε η ΑΡΝΗΤΙΚΗ γνωμοδότηση να
συνοδεύεται από κείμενο που να θέτει την Αποκεντρωμένη Διοίκηση προ των ευθυνών της.
18. Την τοποθέτησης της κας Ζέκα, από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου» ότι συμφωνεί με την
Επιτροπή Αγώνα και ψηφίζει ΑΡΝΗΤΙΚΑ.
19. Την παρέμβαση του κ.Γαρίδη, εκπροσώπου του ΓΕΩΤΕΕ, ο οποίο τόνισε ότι η μελέτη δεν έπρεπε να
προχωρήσει, ότι η ΡΑΕ εξετάζει μόνο τα υδραυλικά θέματα, η υπηρεσία δόμησης το νομικό καθεστώς. Το
θέμα είναι σε ποιά περιοχή βρίσκεται το έργο και τι αναφέρει το πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής. Στους
όρους αναφέρεται ρητά η προστασία της παραποτάμιας ζώνης και των πηγών Αγίου Γεωργίου. Ανέφερε ότι
πρέπει να τεθεί στο Υπουργείο το θέμα πριν η ΡΑΕ βγάλει μία απόφαση να υπάρχει θετική απάντηση από
την υπηρεσία Δόμησης, την Αρχαιολογία κλπ φορείς και να γνωρίζει το νομοθετικό πλαίσιο της
συγκεκριμένης περιοχής.
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 8/35/23-04-2021)
Γνωμοδοτεί αρνητικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος,
όπως διαβιβάσθηκε με το αριθμ. 26217/10-03-2021 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 ΟΡΟΥΣΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ
ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ
ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Πρέβεζας
2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του Προέδρου του
Περιφερειακού Συμβουλίου.
3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ΜΠΡΑΪΜΗ -ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Βασιλική Μαντζίλα

26

Δημητρίου Δημήτριος
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
Λάμπρου Αλκιβιάδης
Βαρέλης Δημήτριος
Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
Φώτης Φώτιος
Δηλαβέρη Ρεγγίνα
Καλούδης Βασίλειος
Κορωναίος Θεόδωρος
Λέκκα Χριστίνα
Ριζόπουλος Σπυρίδων
Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
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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

Ημερομηνία: 05-05-2021
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 58591 / 988
Ημερομηνία: …………..
Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου):
Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή
δραστηριότητας:

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

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

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
(κατηγορία Α2, ομάδα 3η , α/α 4): «Λειτουργία του υφιστάμενου λιμένα Σαγιάδας, στη Δ.Ε. Σαγιάδας του Δήμου
Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της
είναι η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.» (Ο.Λ.Η.Γ. 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 & Υδροοικονομίας ΠΕ Θεσπρωτίας
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
(κατηγορία Α2, ομάδα 3η , α/α 4): «Λειτουργία του υφιστάμενου λιμένα Σαγιάδας, στη Δ.Ε. Σαγιάδας του Δήμου
Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της είναι
η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.» (Ο.Λ.Η.Γ. Α.Ε.).
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ονομασία έργου : «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την λειτουργία του υφιστάμενου λιμένα Σαγιάδας».
Κατάταξη του έργου: Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ (Ομάδα 3η: Λιμενικά έργα) της υπ’ αριθμ.
ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.07.2016 Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης και κωδικοποίησης της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 1958/2012
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 2307/26.01.2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Φ.Ε.Κ. 439/Β/14.02.2018):
ο υφιστάμενος Λιμένας Σαγιάδας κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2, με α/α 4: Λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτικών
σκαφών ή μικτής χρήσης με άλλα σκάφη π.χ. ημερόπλοια, εξυπηρέτησης ναυταθλητικών δραστηριοτήτων, ιχθυόσκαλες
και συναφείς εγκαταστάσεις καθώς η έκταση λιμενολεκάνης είναι μικρότερη από 50.000m2 και το συνολικό μήκος των
μώλων και κρηπιδωμάτων είναι μικρότερο από 1.000μ.
Είδος Έργου – Μέγεθος: Ο λιμένας της Σαγιάδας είναι τοπικός και έχει πολλαπλό χαρακτήρα καθώς σε αυτόν
εξυπηρετούνται αλιευτικές και τουριστικές χρήσεις. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις του λιμένα Σαγιάδας συνίσταται
από παραλιακό κρηπίδωμα συνολικού μήκους 214μ περίπου, υπήνεμο μώλο μήκους περίπου 40μ, προβλήτα μήκους
περίπου 70μ και προσήνεμο μώλο μήκους περίπου 330μ. Υπάρχει δυνατότητα ελλιμενισμού περίπου 120 των ειδών
που αναφέρθηκαν παραπάνω, αναλόγως μεγέθους.
Ο λιμένας της Σαγιάδας είναι τοπικός καθώς σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 831 του 2007 (ΥΑ 8315.07 ΦΕΚ Β
202/2007) δεν ανήκει στους λιμένες διεθνούς, εθνικής ή μείζονος σημασίας και έχει κυρίως αλιευτικό χαρακτήρα εκτός
από την τουριστική περίοδο που εξυπηρετούνται και διερχόμενα τουριστικά σκάφη. Το λιμάνι έχει διαμορφωθεί ένθεν
και ένθεν τεχνητής νησίδας η οποία διαμορφώθηκε σταδιακά από συσσωρεύσεις ιζημάτων, που εν συνεχεία
συμπληρώθηκαν στην οριστική τους μορφή από τεχνητές αποθέσεις- επιχωματώσεις.
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Φορέας του έργου: Φορέας διαχείρισης του λιμένα Σαγιάδας είναι ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη
Εταιρεία (ΟΛΗΓ ΑΕ).
Αρμόδιος Μελέτης :
Υπεύθυνοι για την παρούσα ΜΠΕ Υπεύθυνοι για την παρούσα ΜΠΕ από τον Φορέα είναι:
▪ Η κα Άννα Πυρώτη: Θέση Δ/ντρια Ανάπτυξης/ Ειδικότητα MSc Πληροφορική
▪ Η κα Δώρα Αναστασοπούλου: Θέση Στέλεχος Δ/νσης Έργων/Ειδικότητα Πολιτικός Μηχανικός
▪ Ο Τεχνικός Σύμβουλος του Φορέα, εταιρεία ΠΛΕΥΣΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Γ. ΒΕΡΕΛΗΣ & Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.).
Χωροθέτηση του Έργου:
Το υπό μελέτη έργο υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Ηπείρου, εντός των ορίων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο Δήμο
Φιλιατών.

Εικόνα 1: Εποπτικός χάρτης – ορισμός περιοχής μελέτης/επιρροής
Δυναμικότητα του λιμένα Σαγιάδας
Ο λιμένας Σαγιάδας είναι κατά κύριο λόγο αλιευτικός λιμένας, στον οποίο ελλιμενίζονται αλιευτικά σκάφη (22,
σύμφωνα με στοιχεία ΟΛΗΓ Οκτ. 2020) παράκτιας αλιείας μήκους κάτω των 10μ. Στον εσωτερικό προβλήτα του δυτικού
λιμενίσκου – καταφυγίου, παραβάλλουν τα μεγαλύτερα αλιευτικά σκάφη. Στο ανατολικό κρηπίδωμα, του ανατολικού
χερσαίου χώρου του λιμένα, παραβάλλουν μικρά αλιευτικά σκάφη, καθόσον η περιοχή αυτή είναι πλήρως
προστατευμένη από όλους τους καιρούς. Ο λιμένας εξυπηρετεί και μικρό αριθμό ερασιτεχνικών αλιευτικών σκαφών
(15-20 σκάφη φουσκωτά και μη), καθώς και διερχόμενα σκάφη αναψυχής, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη θέση, κυρίως
την θερινή περίοδο.
Οι βασικές λιμενικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στη δυτική πλευρά του λιμανιού. Το δυτικό καταφύγιο έχει
προσανατολισμό εισόδου προς νότο, καθώς οι εκ του συγκεκριμένου τομέα αναπτυσσόμενοι κυματισμοί είναι μικρής
συχνότητας εμφάνισης, καταλαμβάνει μήκος παραλίας 147μ περίπου και η επιφάνεια της λιμενολεκάνης είναι περίπου
0,81ha με περίμετρο περίπου 361μ. Το συνολικό μήκος των υφιστάμενων μώλων και κρηπιδωμάτων ανέρχεται σε
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περίπου 371 μέτρα. Το πλάτος του στομίου εισόδου του καταφυγίου είναι 8μ. Το εν λόγω έργο εξυπηρετεί εκτός από
αλιευτικά σκάφη και διερχόμενα σκάφη αναψυχής κατά την τουριστική περίοδο.
Το ανατολικό κρηπίδωμα αλιευτικής χρήσης έχει μήκος 165,0μ. περίπου, στο οποίο προσδένουν αλιευτικά σκάφη. Ο
χώρος αυτός παρέχει ασφάλεια ελλιμενισμού στα αλιευτικά σκάφη σε όλους τους καιρούς και για το λόγο αυτό τα
μεσαία και μικρά αλιευτικά σκάφη χρησιμοποιούν τον ανατολικό χώρο με τις υποτυπώδεις λιμενικές εγκαταστάσεις.
Στη νότια πλευρά του ανατολικού χώρου έχουν τοποθετηθεί με παραχώρηση χώρου από τον ΟΛΗΓ 11
προκατασκευασμένες αποθήκες – ψυγεία για την εξυπηρέτηση των αλιέων. Επιπλέον, τα αλιευτικά σκάφη
χρησιμοποιούν τον χώρο αμέσως όπισθεν του κρηπιδώματος αλλά και την ανωδομή του εν μέρει, ως χώρο προσωρινής
αποθήκευσης του εξοπλισμού και των εργαλείων τους (δίχτυα).
Περιγραφή υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων
Το λιμάνι Σαγιάδας, διαχωρίζεται σε τρεις (3) διακριτές λειτουργικές ενότητες ως εξής:
•

Στο δυτικό λιμενίσκο - καταφύγιο, που εξυπηρετεί αλιευτικά σκάφη και στην περίοδο του καλοκαιριού μικρό
αριθμό διερχόμενων σκαφών αναψυχής. Βρίσκεται στην δυτική πλευρά του λιμανιού όπου έχει δημιουργηθεί
λιμενολεκάνη, με την κατασκευή λιμενικών έργων (προσήνεμος, υπήνεμος μώλος και παραλιακό κρηπίδωμα)

•

Στον βόρειο χερσαίο χώρο – τραπεζοειδή προβλήτα, στον οποίο βρίσκεται και το κτίριο του λιμενικού
σταθμού, έχει δε διαμορφωθεί και τραπεζοειδής προβλήτας και ράμπα που στο παρελθόν εξυπηρετούσε
τοπική γραμμή (Κέρκυρα). Ο χώρος αυτός εντάσσεται λειτουργικά στο δυτικό λιμενίσκο – καταφύγιο. Δίπλα
από το κτίριο του λιμενικού σταθμού βρίσκεται και ο φάρος ναυσιπλοΐας του λιμένα.

•

Στον ανατολικό χερσαίο χώρο ο οποίος είναι «αδιαμόρφωτος», δηλαδή αποτελείται από επιχώσεις χωρίς
τελική επίστρωση με σκληρή επιφάνεια (πλακόστρωση, σκυρόδεμα, άσφαλτο, κ.λπ.) διαθέτει δε παραλιακό
κρηπίδωμα, το ανατολικό κρηπίδωμα του λιμένα Σαγιάδας, στο οποίο σήμερα παραβάλλουν μικρά αλιευτικά
σκάφη.

•

Μεταξύ των ανατολικών κρηπιδωμάτων αλιευτικής χρήσης και του υφιστάμενου δυτικού καταφυγίου,
υφίσταται λωρίδα χερσαίου χώρου μέσου πλάτους 20μ. που περιλαμβάνει αναψυκτήρια, ταβέρνες και λοιπά
κτήρια, μεταξύ των οποίων και τελωνειακό σταθμό. Ο χώρος αυτός δεν ανήκει στη χερσαία ζώνη λιμένα.
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Εικόνα 2 : Γενική άποψη προς Ν-ΝΑ λιμένα Σαγιάδας και ευρύτερης περιοχής
Συνοπτική Περιγραφή προτεινόμενων έργων
Πρόκειται για υφιστάμενο έργο, δεν μελετάται φάση κατασκευής και δεν προτείνονται νέα έργα. Ενδεχομένως να
απαιτηθούν έργα συντήρησης του λιμένα, ήτοι αποκατάσταση λειτουργικών βαθών, αντικατάσταση εξοπλισμού, και
δυνητικά λοιπά έργα συντήρησης που ενδεχομένως απαιτηθούν για την ορθότερη λειτουργία. Τα έργα συντήρησης
αναφέρονται αναλυτικότερα στην μελέτη και δεν αλλάζουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του. Κατά τη φάση
λειτουργίας προτείνονται ενέργειες σχετικές με το υπό μελέτη έργο, οι οποίες αφορούν πρόγραμμα παρακολούθησης
ποιότητας του περιβάλλοντος .
Ύστερα από όλα τα παραπάνω, η υπηρεσίας μας εισηγείται όπως γνωμοδοτήσετε ΘΕΤΙΚΑ επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την λειτουργία του υφιστάμενου λιμένα Σαγιάδας, Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε.
Θεσπρωτίας»
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και
λαμβάνοντας υπόψη:
α) το με αριθ. Πρωτ. 28742/16-03-2021 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 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Θεσπρωτίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου,
γ) την υπ’ αριθ. 35/2021 θετική κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φιλιατών, όπως
διαβιβάσθηκε στην Επιτροπή με το με αριθ. 55310/934/23-04-2021 έγγραφο του Π.Σ. Ηπείρου
δ) την τοποθέτηση του κ.Κορωναίου από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών» ο οποίος δήλωσε ότι δεν πρέπει να
γίνεται πλήρης εκχώρηση του λιμανιού σε ιδιώτες, αλλά το βέλτιστο είναι να ανήκει στο δημόσιο και να εκχωρηθούν
σε ιδιώτες κάποιες υπηρεσίες.
ε) την τοποθέτηση του κ.Δημητρίου, μέλους της παράταξης «Ήπειρος Όλων» , ο οποίος δήλωσε ΘΕΤΙΚΟΣ με τη
λειτουργία του λιμένα με τη μορφή ΣΔΙΠ
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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 8/36/23-04-2021)
Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος, όπως
διαβιβάσθηκε με το αριθμ. 28742/16-03-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας -Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου/Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα. Ζέκα –Πάσχου, μέλος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση».
Απουσίαζε κατά τη συζήτηση του θέματος η κα.Δηλαβέρη, μέλος της παράταξης «Αξιοβίωτη Ανάπτυξη
Ηπείρου».

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ΜΠΡΑΪΜΗ -ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Βασιλική Μαντζίλα
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Λάμπρου Αλκιβιάδης
Βαρέλης Δημήτριος
Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
Φώτης Φώτιος
Δηλαβέρη Ρεγγίνα
Καλούδης Βασίλειος
Κορωναίος Θεόδωρος
Λέκκα Χριστίνα
Ριζόπουλος Σπυρίδων
Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 8/23-04-2021 Πρακτικό Συνεδριάσεως
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτή συγκροτήθηκε
με την με αριθμ. με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ5Θ7Λ9-08Π)(ΦΕΚ 3865/τ.Β΄/21-10-2019) απόφαση του Π.Σ.
Ηπείρου και τη με αρ.πρωτ.οικ.165042/10286/23-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ577Λ9-Ω5Ρ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου
με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής, η οποία συνήλθε σε συνεδρίαση διά περιφοράς, στις είκοσι τρεις (23)
Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ, κατόπιν της με αριθμ.πρωτ. οικ. 52902/902/19-04-2021
Πρόσκλησης της Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:
Α. Μπραΐμη Σταυρούλα, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου της Περιφέρειας
Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής
Β. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
Γ. Τα μέλη: Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Λάμπρου Αλκιβιάδης, Βαρέλης
Δημήτριος, Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα, Φώτης Φώτιος, Δηλαβέρη Ρεγγίνα, Καλούδης Βασίλειος, Κορωναίος
Θεόδωρος, Λέκκα Χριστίνα, Ριζόπουλος Σπυρίδων και Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Παρούσες ήταν οι Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα Ε. Φουτάκη, όπως
ορίστηκαν με την αριθμ. αριθμ.οικ.166857/10403/25-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ7Ρ7Λ9-ΟΨΑ) απόφαση του Περιφερειάρχη
Ηπείρου.
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 6ο
Εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας στο Δήμο Σουλίου.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010, ΦΕΚ 233/τ. Α΄/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με τη με
αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και με τη με αριθμ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ
3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45/τ. Α΄/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ.
112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Τη με αριθμ. 13/50/03-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ5Θ7Λ9-08Π) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (ΦΕΚ
3865/τ.Β΄/21-10-2019).
5. Την εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου και Προέδρου της Επιτροπής, κας
Μπραΐμη, για την επανεξέταση των όρων και των προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας (βιοέλαια/βιορευστά) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και τον επανέλεγχο των συγκεκριμένων αδειοδοτήσεων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, των οποίων η αρχικές εγκρίσεις δόθηκαν προ πενταετίας.
6. Την παρέμβαση του Δημάρχου Σουλίου κ.Καραγιάννη, και τις πληροφορίες που έδωσε στα μέλη της Επιτροπής για
τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε ο Δήμος Σουλίου, τη συμβολή εμπειρογνωμόνων και τα έγγραφα που έχουν
αποστείλει, με τα οποία ζητούν τον επανέλεγχο της κατάστασης με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την
παρέμβαση για μετακίνηση αυτών των μονάδων.
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7.

Την παρέμβαση εκπροσώπου της Επιτροπής Αγώνα και τα θέματα που έθεσε για την ποσότητα λαδιού που καίνε
αυτές οι μονάδες ημερησίως, την έλλειψη ελεγκτικού μηχανισμού για πραγματοποίηση αιφνίδιων ελέγχων, την προ
πενταετίας θετική απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και την πρόταση για συνάντηση με τον αρμόδιο
Υφυπουργό για θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος, που έχει γραφείο στην πόλη μας, προκειμένου να τεθούν
απευθείας σε εκείνον όλα τα ζητήματα.

8. Την τοποθέτηση του κ.Δημητρίου από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος δήλωσε ΥΠΕΡ και των δύο αξόνων
της εισήγησης του θέματος, και τόνισε ότι πρέπει να προστατευτεί η περιοχή και οι κάτοικοι.
9. Την επισήμανση του κ. Κορωναίου, ότι η καλλιέργεια ενεργειακών φυτών δεσμεύει εκτάσεις από την καλλιέργεια
για παραγωγή τροφών.
10. Την τοποθέτηση της κας Ζέκα από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί απλά βαλβίδα
εκτόνωσης από την Π.Η. λόγω των αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας
11. Την τοποθέτηση του κ.Λάμπρου από την παράταξη «Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου» ο οποίος τόνισε ότι είναι υπέρ
της ανάπτυξης υπό τους όρους του περιβαλλοντικού πλαισίου, ότι σήμερα μας δίνεται η δυνατότητα να ενώσουν τις
δυνάμεις τους οι φορείς για να μετακινηθεί αυτή η επένδυση. Τόνισε ότι πρέπει να γίνει χωροταξικό επενδύσεων με
συγκρότηση σχετικής επιτροπής από την Περιφέρεια και συμμετοχή κι άλλων ΟΤΑ.
12. Την επισήμανση της Προέδρου ότι έχει ζητηθεί συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό και ότι υπάρχει επικοινωνία και
με Σύμβουλο του Πρωθυπουργού, αρμόδιο για τα συγκεκριμένα θέματα.
Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 8/37/23-04-2021)
ΖΗΤΟΥΜΕ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την επανεξέταση των όρων και των προϋποθέσεων
εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας (βιοέλαια/βιορευστά).
Επίσης ΖΗΤΟΥΜΕ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την επανεξέταση των όρων και των προϋποθέσεων
εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας (βιοέλαια/βιορευστά)
στο Δήμο Σουλίου.
Απουσίαζε κατά τη συζήτηση του θέματος ο κ. Βαρέλης
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΡΑΪΜΗ -ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Βασιλική Μαντζίλα
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