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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1o/08-02-2017 

Στα  Ιωάννινα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις οχτώ (08) Φεβρουαρίου του 
έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Επιτροπή 
Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτή  
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου καθώς και µε την υπ’αριθµ.11/51/23-12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά 
µέλη, Περιφερειακούς Συµβούλους: 

 Τακτικά µέλη: Αναπληρωµατικά µέλη: 

1. Παπαγρηγορίου Νικόλαος  Φίλη-Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 

2. Γοργόλης Βασίλειος Βαρέλης ∆ηµήτριος 

3. Καττής Νικόλαος Μπούµπα Βασιλική 

4. Βαγγελής Απόστολος Ντέτσικας Κ Κωνσταντίνος 

5. Λάµπρου Αλκιβιάδης Χουλιάρας Βασίλειος 

6. Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα Μπάγιας Μιχαήλ  

7. Τύρου Ούζα Αναστασία (Νατάσσα) Σίµου-Τάσιου Αναστασία 

8. Παπαχρήστου Βασίλειος Γούσης Χρήστος 

9. Πάντος Παναγιώτης Τσίκαρης Βασίλειος 

10. Πάικας Σπυρίδων Κώνης ∆ηµήτριος 

11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος  Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) 

12. Ζάψας Γεώργιος Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

13. Ζάκας Γεώργιος Χαµπίµπης ∆ηµήτριος 

14. Τσούµανη Όλγα (Όλυ)  Ζιώβας Βασίλειος 
 
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την υπ’ αρ. πρωτ. 
8911/405/03-02-2017 πρόσκληση της Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν οι: 

Α. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνη Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών, Πρόεδρος της Επιτροπής. 

Β.  Πάντος Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ.  Τα µέλη: 
1. Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος 
2. Γοργόλης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος 
3. Λάµπρου Αλκιβιάδης, Περιφερειακός Σύµβουλος 
4. Τύρου Ούζα Αναστασία (Νατάσσα), Περιφερειακή Σύµβουλος 
5. Παπαχρήστου Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος 
6. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακή Σύµβουλος 
7. Μπούµπα Βασιλική, Περιφερειακή Σύµβουλος 
8. Ντέτσικας Κ Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύµβουλος 
9. Ζάκας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 
10. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος 
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Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Γραµµατείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής , Βασιλική 
Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα Ε. Φουτάκη, όπως ορίστηκαν µε την αριθµ.οικ.113017/9692/23-10-2014 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Σηµειώνεται ότι η ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, µε βάση την υπ’ αριθµ. πρωτ. 
8911/405/03-02-2017 πρόσκληση της Προέδρου, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα 
ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr). 

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 9ου Πρακτικού του έτους 2016 της Συνεδρίασης της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου. 
 

1) Έγκριση συµµετοχής της περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις που διοργανώνονται κατά το 

έτος 2017 ( από 26/2/2017 µέχρι . 7/10/2017) 

2) Επικαιροποίηση της έγκρισης συµµετοχής της Π.Ε. θεσπρωτίας στο έργο µε το ακρωνύµιο 

SUMPORT του προγράµµατος interrreg med. 

3) Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου και του ∆ήµου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού 

δικτύου ύδρευσης δήµου Κόνιτσας» προϋπολογισµού 150.000,00 Ευρώ € (µε ΦΠΑ) και 

ορισµό (2) δύο µελών από την Περιφέρεια Ηπείρου µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης. 

4) Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου και του ∆ήµου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου: «Ανακατασκευή ΤΟΛ στην 

Αετόπετρα Κόνιτσας» προϋπολογισµού 25.000,00 Ευρώ € (µε ΦΠΑ) και ορισµό (2) δύο 

µελών από την Περιφέρεια Ηπείρου µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης 

5) Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση 

υπογείου αγωγού Φ500 στην περιοχή Κρύας του ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας» προϋπολογισµού 

15.000,00 Ευρώ € (µε ΦΠΑ) και ορισµό (2) δύο µελών από την Περιφέρεια Ηπείρου µε 

τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

6)   Έγκριση παράτασης της από 18/03/2016 υπογραφείσας Προγραµµατικής Σύµβασης 

µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και ∆ήµου Πρέβεζας 

για το έργο: «Εµβολιασµός και σήµανση των αδέσποτων ζώων ( σκύλων ) στην περιοχή του 

∆ήµου Πρέβεζας », ως προς το άρθρο 3 «Ισχύς και ∆ιάρκεια της Σύµβασης». 

7) Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου του έργου (Υποκατηγορία Α2): 

«Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο., για την ανέγερση και λειτουργία πτηνοτροφικής µονάδας, 

δυναµικότητας 50.400 πτηνών πάχυνσης θερµοκηπιακού τύπου (αύξηση της δυναµικότητας 

από 33.696 πτηνά πάχυνσης σε 50.400 πτηνά), η οποία πρόκειται να λειτουργήσει στη θέση 

«Βρωµοπήγαδο», της Τ.Κ. ∆ολιανών, του ∆. Πωγωνίου, Π. Ε. Ιωαννίνων.».Φορέας 

πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Βασιλική 

Κασιούµη.(εισήγηση ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η.). 
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8)  Γνωµοδότηση, επί του περιεχοµένου του φακέλου του έργου (Υποκατηγορία Α2): «Ίδρυση 

πτηνοτροφικής µονάδας, δυναµικότητας 36.000 πτηνών πάχυνσης, η οποία πρόκειται να 

εγκατασταθεί στη θέση «Γκορίτσι», της Τ.Κ. Πρωτόπαππα, του ∆. Ζίτσας, Π. Ε. 

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

είναι οι Αφροδίτη Κλίτσα  & Χριστόφορος Κλίτσας.(εισήγηση ∆/νση Περιβάλλοντος & 

Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η.). 

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

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

Ηπείρου, του ∆ήµου Αρταίων και του Επιµελητηρίου Άρτας για την υλοποίηση του έργου µε 

τίτλο:«Προετοιµασία φακέλου σκοπιµότητας/βιωσιµότητας/καταλληλότητας για τη 

δηµιουργία Επιχειρηµατικού Πάρκου (Ε.Π.) στο Νοµό Άρτας, σε έκταση του ∆ήµου Άρτας», 

συνολικού προϋπολογισµού 500.000,00 € (µε ΦΠΑ), και ορισµό ενός µέλους από την 

Περιφέρεια Ηπείρου µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 

Κατά την  έναρξη της συνεδρίασης και  σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση και 
επικυρώθηκε το πρακτικό και οι αποφάσεις της  προηγούµενης, από 21-12-2016 συνεδρίασης της 
Επιτροπής. 

 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1) Πάντος Παναγιώτης  

2) Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

3) Γοργόλης Βασίλειος 

4) Λάµπρου Αλκιβιάδης 

5) Τύρου Ούζα Αναστασία (Νατάσσα) 

6) Παπαχρήστου Βασίλειος 
7) Βαρέλης ∆ηµήτριος,  
8) Μπούµπα Βασιλική,  

9) Ζάκας Γεώργιος 

10) Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης) 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 1/08-02-2017 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε µε την 
υπ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου καθώς και µε την υπ’αριθµ.11/51/23-12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις οχτώ (08) Φεβρουαρίου του έτους 2017, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. 8911/405/03-02-2017  Πρόσκλησης 
της Προέδρου της.  

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

Α. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνη Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Πάντος Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ. Τα µέλη: Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Γοργόλης Βασίλειος, Λάµπρου Αλκιβιάδης, Τύρου Ούζα 
Αναστασία (Νατάσσα), Παπαχρήστου Βασίλειος, Βαρέλης ∆ηµήτριος, Μπούµπα Βασιλική, 
Ντέτσικας Κωνσταντίνος, Ζάκας Γεώργιος και Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης) 
Περιφερειακοί Σύµβουλοι.  

Παρόντες ήταν οι Γραµµατείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής , Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα 
Ε. Φουτάκη, όπως ορίστηκαν µε την αριθµ. οικ.113017/9692/23-10-2014 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, ευρισκόµενη σε απαρτία, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 1ο 

 
Έγκριση συµµετοχής της περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις που διοργανώνονται κατά το έτος 

2017 (από 26/2/2017 µέχρι 7/10/2017) 

 

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 ∆ιοίκησης  - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) όπως 
τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) και 
ισχύει. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-99) και τις διατάξεις Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
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ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 
Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε 
µε την απ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, ως προς την εκχώρηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης επιπλέον αρµοδιοτήτων καθώς και την υπ’αριθµ.11/51/23-
12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί 
εκλογής νέου αναπληρωµατικού µέλους λόγω ανεξαρτητοποίησης Περιφερειακού Συµβούλου. 

5. Τη µε αρ.πρωτ. οικ. 2549/18/16-01-2017 εισήγηση της ∆νσης ∆ια Βίου Μάθησης – 
Απασχόλησης – Εµπορίου & Τουρισµού/Τµήµατος Τουρισµού 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 1/1/08-02-2017) 

Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις παρακάτω εκθέσεις που 
διοργανώνονται κατά το έτος 2017 και συγκεκριµένα από 26/2/2017 µέχρι 7/10/2017: 
Α) Τουριστικές εκθέσεις: 

1. Έκθεση  I.F.T. στο Βελιγράδι σε περίπτερο του ΕΟΤ το διάστηµα 23-26/2/2017. 
Έκθεση γενικού τουρισµού, στην οποία η Περιφέρεια ηπείρου συµµετέχει για 4η χρονιά  

2. Έκθεση Ι.Τ.Β. στο Βερολίνο σε περίπτερο του ΕΟΤ. το διάστηµα 8-12/3/2017. Η 
µεγαλύτερη έκθεση τουρισµού της Γερµανίας και µια από τις µεγαλύτερες της Ευρώπης, 
στην οποία η Περιφέρεια ηπείρου συµµετέχει για 7η χρονιά, ενώ ανελλιπής ήταν και η 
παρουσία των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Ηπείρου από το 2002.  

3. Έκθεση MEDITERRANEAN PANORAMA στη Στοκχόλµη το διάστηµα 17-19/3/2017. Η 
µοναδική έκθεση τουρισµού της Σκανδιναβίας, στην οποία η Περιφέρεια ηπείρου 
συµµετέχει για 3η χρονιά Περιλαµβάνει και προβολή προϊόντων και γαστρονοµίας. 

4. Έκθεση Ταξίδι στην Κύπρο τον Απρίλιο. Η µοναδική έκθεση που διοργανώνεται στην 
Κύπρο, στην οποία η Περιφέρεια ηπείρου συµµετέχει για 7η χρονιά, ενώ ανελλιπής ήταν 
και η παρουσία των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Ηπείρου από το 2004. 

5. Έκθεση Tour Natur στο Ντίσελντορφ το Σεπτέµβριο σε συνεργασία µε το Ελληνο-
γερµανικό επιµελητήριο. Πρόκειται για έκθεση εναλλακτικού τουρισµού. 

6. Έκθεση W.T.M. στο Λονδίνο σε περίπτερο του ΕΟΤ. το διάστηµα 7-9/11/2017. Η 
µεγαλύτερη έκθεση τουρισµού της Αγγλίας και µια από τις µεγαλύτερες της Ευρώπης, στην 
οποία η Περιφέρεια ηπείρου συµµετέχει για 7η χρονιά, ενώ ανελλιπής ήταν και η παρουσία 
των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Ηπείρου από το 2002. 

7. Έκθεση Philoxenia στη Θεσσαλονίκη το διάστηµα 16-19/11/2017. Η µεγαλύτερη έκθεση 
τουρισµού Ελλάδας, στην οποία η Περιφέρεια ηπείρου συµµετέχει για 7η χρονιά, ενώ 
ανελλιπής ήταν και η παρουσία των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Ηπείρου από το 
2000. 

8. Έκθεση Grecka Panorama στη Βαρσοβία το ∆εκέµβριο. Η µοναδική έκθεση τουρισµού της 
Πολωνίας στην οποία η Περιφέρεια ηπείρου συµµετέχει για 2η χρονιά Περιλαµβάνει και 
προβολή προϊόντων και γαστρονοµίας. 
 

Β) Εκθέσεις προβολής προϊόντων:  
1. Έκθεση Food Expo στην Αθήνα το διάστηµα 18-20/3/207. Η Περιφέρεια Ηπείρου 

συµµετέχει για 2η συνεχή χρονιά. 
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2. Έκθεση Griechenland Festival σε κεντρική πλατεία του Ντίσελντορφ το διάστηµα 30/3-
2/4/2017. 

3. Έκθεση Ελλάδος Γεύση στην Αθήνα το διάστηµα 18-21/5/2017. Η Περιφέρεια Ηπείρου 
συµµετέχει για 2η συνεχή χρονιά.  

4. Έκθεση ANUGA το διάστηµα 7-11/10/2017. Η µεγαλύτερη έκθεση τροφίµων της Ευρώπης 
που διοργανώνεται κάθε δυο χρόνια. Η Περιφέρεια Ηπείρου συµµετέχει για 2η συνεχή 
χρονιά. 

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

 
  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1) Πάντος Παναγιώτης  

2) Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

3) Γοργόλης Βασίλειος 

4) Λάµπρου Αλκιβιάδης 

5) Τύρου Ούζα Αναστασία (Νατάσσα) 

6) Παπαχρήστου Βασίλειος 

7) Βαρέλης ∆ηµήτριος,  
8) Μπούµπα Βασιλική,  

9) Ντέτσικας Κωνσταντίνος,  

10) Ζάκας Γεώργιος 

11) Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΡΗΘ7Λ9-Μ7Θ



 7 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 1/08-02-2017 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε µε την 
υπ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου καθώς και µε την υπ’αριθµ.11/51/23-12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις οχτώ (08) Φεβρουαρίου του έτους 2017, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. 8911/405/03-02-2017  Πρόσκλησης 
της Προέδρου της.  

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

Α. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνη Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Πάντος Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ. Τα µέλη: Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Γοργόλης Βασίλειος, Λάµπρου Αλκιβιάδης, Τύρου Ούζα 
Αναστασία (Νατάσσα), Παπαχρήστου Βασίλειος,  Βαρέλης ∆ηµήτριος, Μπούµπα Βασιλική, 
Ντέτσικας Κωνσταντίνος, Ζάκας Γεώργιος και Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης) 
Περιφερειακοί Σύµβουλοι.  

Παρόντες ήταν οι Γραµµατείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής , Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα 
Ε. Φουτάκη, όπως ορίστηκαν µε την αριθµ. οικ.113017/9692/23-10-2014 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, ευρισκόµενη σε απαρτία, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

 

Επικαιροποίηση της έγκρισης συµµετοχής της Π.Ε. θεσπρωτίας στο έργο µε το ακρωνύµιο 

SUMPORT του προγράµµατος Interrreg Med. 
 

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 ∆ιοίκησης  - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) όπως 
τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) και 
ισχύει. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45/τ.Α/9-3-1999) 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 ∆ιαύγεια». 
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4. Την αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 
Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε 
µε την απ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, ως προς την εκχώρηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης επιπλέον αρµοδιοτήτων καθώς και την υπ’αριθµ.11/51/23-
12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί 
εκλογής νέου αναπληρωµατικού µέλους λόγω ανεξαρτητοποίησης Περιφερειακού Συµβούλου. 

5. Τη µε αριθµ.πρωτ. 6865/216/30-01-2017 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Θεσπρωτίας. 
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 1/2/08-02-2017) 

 

Επικαιροποεί την έγκριση συµµετοχής της Π.Ε. θεσπρωτίας στο έργο µε το ακρωνύµιο SUMPORT 
του προγράµµατος Interrreg Med, και ορίζει τον κ. Θωµα Πιτούλη Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Θεσπρωτίας εξουσιοδοτηµένο  για την πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων ενεργειών. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1) Πάντος Παναγιώτης  

2) Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

3) Γοργόλης Βασίλειος 

4) Λάµπρου Αλκιβιάδης 

5) Τύρου Ούζα Αναστασία (Νατάσσα) 

6) Παπαχρήστου Βασίλειος 

7) Βαρέλης ∆ηµήτριος,  
8) Μπούµπα Βασιλική,  

9) Ντέτσικας Κωνσταντίνος,  

10) Ζάκας Γεώργιος 

11) Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΡΗΘ7Λ9-Μ7Θ



 9 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 1/08-02-2017 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε µε την 
υπ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου καθώς και µε την υπ’αριθµ.11/51/23-12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις οχτώ (08) Φεβρουαρίου του έτους 2017, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. 8911/405/03-02-2017  Πρόσκλησης 
της Προέδρου της.  

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

Α. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνη Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Πάντος Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ. Τα µέλη: Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Γοργόλης Βασίλειος, Λάµπρου Αλκιβιάδης, Τύρου Ούζα 
Αναστασία (Νατάσσα), Παπαχρήστου Βασίλειος,  Βαρέλης ∆ηµήτριος, Μπούµπα Βασιλική, 
Ντέτσικας Κωνσταντίνος, Ζάκας Γεώργιος και Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης) 
Περιφερειακοί Σύµβουλοι.  

Παρόντες ήταν οι Γραµµατείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής , Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα 
Ε. Φουτάκη, όπως ορίστηκαν µε την αριθµ. οικ.113017/9692/23-10-2014 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, ευρισκόµενη σε απαρτία, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου και του ∆ήµου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού 

δικτύου ύδρευσης δήµου Κόνιτσας» προϋπολογισµού 150.000,00 Ευρώ € (µε ΦΠΑ) και 

ορισµό (2) δύο µελών από την Περιφέρεια Ηπείρου µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης. 

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 ∆ιοίκησης  - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) όπως 
τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) και 
ισχύει. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45/τ.Α/9-3-1999) 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 ∆ιαύγεια». 
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4. Την αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 
Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε 
µε την απ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, ως προς την εκχώρηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης επιπλέον αρµοδιοτήτων καθώς και την υπ’αριθµ.11/51/23-
12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί 
εκλογής νέου αναπληρωµατικού µέλους λόγω ανεξαρτητοποίησης Περιφερειακού Συµβούλου. 

5. Την από 23-12-2016 µελέτη της ∆.νσης τεχνικών Εργων Περιφέρειας Ηπείρου. 
6. Τη µε αριθµ.πρωτ. 8441/438/02-02-2017 εισήγηση της ∆νσης Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού Π.Η. 
7. Τις αριθµ. 19/2017 & 20/2017 αποφάσεις (Πρακτικό 1ο/25-01-2017) του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου ∆ήµου Κόνιτσας. 
8. Την αριθµ. 327/20-01-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί χρηµατοδότησης του 

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

 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 1/3/08-02-2017) 

Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και του ∆ήµου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού 
δικτύου ύδρευσης δήµου Κόνιτσας» προϋπολογισµού 150.000,00 Ευρώ € (µε ΦΠΑ). 

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

α) τον κ. Αντωνίου Ιωάννη, ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών), 
υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου µε αναπληρωτή του τον κ. Στάµο 
Γεώργιο, ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο, υπάλληλο της  ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου και  
β) τον κ. Νάκο Αργύριο, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών ∆οµικών ¨Εργων), υπάλληλο 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου µε αναπληρωτή του τον κ. Νάκα Αθανάσιο 
ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 

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

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

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1) Πάντος Παναγιώτης  

2) Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

3) Γοργόλης Βασίλειος 

4) Λάµπρου Αλκιβιάδης 

5) Τύρου Ούζα Αναστασία (Νατάσσα) 

6) Παπαχρήστου Βασίλειος 
7) Βαρέλης ∆ηµήτριος,  
8) Μπούµπα Βασιλική,  

9) Ντέτσικας Κωνσταντίνος,  

10) Ζάκας Γεώργιος 

11) Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης) 
 

ΑΔΑ: 6ΡΗΘ7Λ9-Μ7Θ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 1/08-02-2017 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε µε την 
υπ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου καθώς και µε την υπ’αριθµ.11/51/23-12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις οχτώ (08) Φεβρουαρίου του έτους 2017, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. 8911/405/03-02-2017  Πρόσκλησης 
της Προέδρου της.  

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

Α. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνη Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Πάντος Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ. Τα µέλη: Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Γοργόλης Βασίλειος, Λάµπρου Αλκιβιάδης, Τύρου Ούζα 
Αναστασία (Νατάσσα), Παπαχρήστου Βασίλειος,  Βαρέλης ∆ηµήτριος, Μπούµπα Βασιλική, 
Ντέτσικας Κωνσταντίνος, Ζάκας Γεώργιος και Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης) 
Περιφερειακοί Σύµβουλοι.  

Παρόντες ήταν οι Γραµµατείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής , Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα 
Ε. Φουτάκη, όπως ορίστηκαν µε την αριθµ. οικ.113017/9692/23-10-2014 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, ευρισκόµενη σε απαρτία, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου και του ∆ήµου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου: «Ανακατασκευή ΤΟΛ στην 

Αετόπετρα Κόνιτσας» προϋπολογισµού 25.000,00 Ευρώ € (µε ΦΠΑ) και ορισµό (2) δύο 

µελών από την Περιφέρεια Ηπείρου µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης. 

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 ∆ιοίκησης  - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) όπως 
τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) και 
ισχύει. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45/τ.Α/9-3-1999) 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 ∆ιαύγεια». 

ΑΔΑ: 6ΡΗΘ7Λ9-Μ7Θ



 12 

4. Την αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 
Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε 
µε την απ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, ως προς την εκχώρηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης επιπλέον αρµοδιοτήτων καθώς και την υπ’αριθµ.11/51/23-
12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί 
εκλογής νέου αναπληρωµατικού µέλους λόγω ανεξαρτητοποίησης Περιφερειακού Συµβούλου. 

5. Το αριθµ. 125985/13510/18-06-2015 έγγραφο εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας 
Αετόπετρας Κόνιτσας. 

6. Την αριθµ. 97059/4664/25-09-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης 
διάθεσης πίστωσης & ορισµό αποφαινοµένων οργάνων. 

7. Τη µε αριθµ.πρωτ. 8932/477/03-02-2017 εισήγηση της ∆νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού Π.Η. 

8. Την επιφύλαξη που διατύπωσε ο κ. Πάντος Παναγιώτης, µέλος της παράταξης «Ήπειρος 
Ανατροπής» σχετικά µε το κατά πόσο έκτακτο είναι το συγκεκριµένο έργο. 

9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 1/4/08-02-2017) 

Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και του ∆ήµου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου: «Ανακατασκευή ΤΟΛ στην 
Αετόπετρα Κόνιτσας» προϋπολογισµού 25.000,00 Ευρώ € (µε ΦΠΑ). 

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

α) την κα. Καραγιώτη Αικατερίνη, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου µε αναπληρώτριά της της κα. Τσέτσου Μαρία, 
ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Ιωαννίνων και  
β) την κα. Μπάσιου Άννα, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου µε αναπληρώτριά της την κ. Βάββα Λαµπρινή, ΠΕ 
Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου. 
� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

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

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1) Πάντος Παναγιώτης  

2) Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

3) Γοργόλης Βασίλειος 

4) Λάµπρου Αλκιβιάδης 

5) Τύρου Ούζα Αναστασία (Νατάσσα) 

6) Παπαχρήστου Βασίλειος 
7) Βαρέλης ∆ηµήτριος,  
8) Μπούµπα Βασιλική,  

9) Ντέτσικας Κωνσταντίνος,  

10) Ζάκας Γεώργιος 

11) Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

ΑΔΑ: 6ΡΗΘ7Λ9-Μ7Θ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 1/08-02-2017 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτή 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 11/47/29-
10-2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου καθώς και µε 
την υπ’αριθµ.11/51/23-12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, 
στις οχτώ (08) Φεβρουαρίου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. 
8911/405/03-02-2017  Πρόσκλησης της Προέδρου της.  

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

Α. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνη Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, 
Περιβάλλοντος & Υποδοµών, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Πάντος Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ. Τα µέλη: Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Γοργόλης Βασίλειος, Λάµπρου Αλκιβιάδης, Τύρου Ούζα Αναστασία 
(Νατάσσα), Παπαχρήστου Βασίλειος,  Βαρέλης ∆ηµήτριος, Μπούµπα Βασιλική, Ντέτσικας Κωνσταντίνος, 
Ζάκας Γεώργιος και Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης) Περιφερειακοί Σύµβουλοι.  

Παρόντες ήταν οι Γραµµατείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής , Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα Ε. 
Φουτάκη, όπως ορίστηκαν µε την αριθµ. οικ.113017/9692/23-10-2014 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 5ο  

 

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

και του ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση υπογείου αγωγού 

Φ500 στην περιοχή Κρύας του ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας» προϋπολογισµού 15.000,00 Ευρώ € (µε 

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

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 

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 ∆ιοίκησης  - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) όπως 
τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) και ισχύει. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45/τ.Α/9-3-1999) 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 ∆ιαύγεια». 

ΑΔΑ: 6ΡΗΘ7Λ9-Μ7Θ
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4. Την αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε µε την απ’ αριθµ. 
11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, 
ως προς την εκχώρηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης επιπλέον 
αρµοδιοτήτων καθώς και την υπ’αριθµ.11/51/23-12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί εκλογής νέου αναπληρωµατικού µέλους λόγω 
ανεξαρτητοποίησης Περιφερειακού Συµβούλου. 

5. Το αριθµ. 14/25-01-2017 έγγραφο του ΤΟΕΒ Κρύας - Λαψίστας. 
6. Την αριθµ. 5884/329/26-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης & ορισµό αποφαινοµένων οργάνων. 
7. Τη µε αριθµ.πρωτ. 8521/440/02-02-2017 εισήγηση της ∆νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Η. 
8. Την επιφύλαξη που διατύπωσε ο κ. Πάντος Παναγιώτης, µέλος της παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής» 

σχετικά µε το κατά πόσο έκτακτο είναι το συγκεκριµένο έργο. 
9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 1/5/08-02-2017) 

 

Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και 
του ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση υπογείου αγωγού Φ500 στην 
περιοχή Κρύας του ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας» προϋπολογισµού 15.000,00 Ευρώ € (µε ΦΠΑ)  . 

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

α) τον κ. Αντωνίου Ιωάννη, ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου µε αναπληρωτή του τον κ. Νάκο Αργύριο, ΤΕ Μηχανικών 
(Πολιτικών Μηχανικών ∆οµικών Έργων), υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας και  
β) τον κ. Νάκα Αθανάσιο, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων µε αναπληρωτή του µε αναπληρωτή του τον κ. Μπακανιάρη Ευάγγελο, ∆Ε 
Τεχνικών ∆οµικών Έργων, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 
 
� ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

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

  
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1) Πάντος Παναγιώτης  

2) Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

3) Γοργόλης Βασίλειος 

4) Λάµπρου Αλκιβιάδης 

5) Τύρου Ούζα Αναστασία (Νατάσσα) 

6) Παπαχρήστου Βασίλειος 
7) Βαρέλης ∆ηµήτριος,  
8) Μπούµπα Βασιλική,  

9) Ντέτσικας Κωνσταντίνος,  

10) Ζάκας Γεώργιος 

11) Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης)  

ΑΔΑ: 6ΡΗΘ7Λ9-Μ7Θ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 1/08-02-2017 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε µε την 
υπ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου καθώς και µε την υπ’αριθµ.11/51/23-12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις οχτώ (08) Φεβρουαρίου του έτους 2017, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. 8911/405/03-02-2017  Πρόσκλησης 
της Προέδρου της.  

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

Α. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνη Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Πάντος Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ. Τα µέλη: Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Γοργόλης Βασίλειος, Λάµπρου Αλκιβιάδης, Τύρου Ούζα 
Αναστασία (Νατάσσα), Παπαχρήστου Βασίλειος,  Βαρέλης ∆ηµήτριος, Μπούµπα Βασιλική, 
Ντέτσικας Κωνσταντίνος, Ζάκας Γεώργιος και Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης) 
Περιφερειακοί Σύµβουλοι.  

Παρόντες ήταν οι Γραµµατείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής , Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα 
Ε. Φουτάκη, όπως ορίστηκαν µε την αριθµ. οικ.113017/9692/23-10-2014 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 

 
Έγκριση τροποποίησης της από 18/03/2016 υπογραφείσας Προγραµµατικής Σύµβασης 

µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και ∆ήµου Πρέβεζας για 

το έργο: «Εµβολιασµός και σήµανση των αδέσποτων ζώων (σκύλων) στην περιοχή του ∆ήµου 

Πρέβεζας ».ως προς το άρθρο 3 « ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»  

 

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 ∆ιοίκησης  - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) όπως 
τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) και 
ισχύει. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45/τ.Α/9-3-1999) και τις 
διατάξεις Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
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υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 
Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε 
µε την απ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, ως προς την εκχώρηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης επιπλέον αρµοδιοτήτων καθώς και την υπ’αριθµ.11/51/23-
12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί 
εκλογής νέου αναπληρωµατικού µέλους λόγω ανεξαρτητοποίησης Περιφερειακού Συµβούλου. 

5. Την από 18-03-2016 υπογραφείσα Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και ∆ήµου Πρέβεζας. 

6. Τη µε αριθµ.πρωτ. 6392/40/27-01-2017 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας  
7. Το µε αριθµ. πρωτ.1469/18-01-2017 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης 

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου του ∆ήµου Πρέβεζας 
8. Τη µε αριθµ. 40/2017 οµόφωνα  θετική απόφαση του ∆.Σ.. του ∆ήµου Πρέβεζας 
9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

 
Αποφασίζει οµόφωνα 

(απόφαση 1/6/08-02-2017) 
 

Εγκρίνει την παράταση της χρονικής διάρκειας της από 18/03/2016 υπογραφείσας 
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας 
και ∆ήµου Πρέβεζας για το έργο: «Εµβολιασµός και σήµανση των αδέσποτων ζώων (σκύλων) στην 
περιοχή του ∆ήµου Πρέβεζας ».ως προς το άρθρο 3 « ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ» µέχρι τις 30-10-2017, προκειµένου να ολοκληρωθεί το έργο. 

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

 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1) Πάντος Παναγιώτης  

2) Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

3) Γοργόλης Βασίλειος 

4) Λάµπρου Αλκιβιάδης 

5) Τύρου Ούζα Αναστασία (Νατάσσα) 

6) Παπαχρήστου Βασίλειος 
7) Βαρέλης ∆ηµήτριος,  
8) Μπούµπα Βασιλική,  

9) Ντέτσικας Κωνσταντίνος,  

10) Ζάκας Γεώργιος 

11) Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης) 
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ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ        
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. ∆/νση: ∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα                                         

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

 
 
Ηµεροµηνία: 13-02-2017 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόµενου): 11601/549 

Ηµεροµηνία:12—01-2017 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόµενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 Προς: 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου- ∆υτικής 
Μακεδονίας 
∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
Ηπείρου 
5ο χλµ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Υπόψη: κ. ∆. Σπύρου 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

∆/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 

Π.Η. 

Τµήµα Περιβάλλοντος   

Ενταύθα 

Υπόψη: κ. Τσιάρα Ευάγγελου 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέµα 7ο 
Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου του έργου (Υποκατηγορία Α2): «Τροποποίηση 

Α.Ε.Π.Ο., για την ανέγερση και λειτουργία πτηνοτροφικής µονάδας, δυναµικότητας 50.400 πτηνών 

πάχυνσης θερµοκηπιακού τύπου (αύξηση της δυναµικότητας από 33.696 πτηνά πάχυνσης σε 50.400 

πτηνά), η οποία πρόκειται να λειτουργήσει στη θέση «Βρωµοπήγαδο», της Τ.Κ. ∆ολιανών, του ∆. 

Πωγωνίου, Π. Ε. Ιωαννίνων.».Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της 

δραστηριότητας είναι η Βασιλική Κασιούµη.(εισήγηση ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 

Π.Η.). 

 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

∆/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα Περιβάλλοντος  

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η 
ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου του φακέλου του έργου (Υποκατηγορία Α2): «Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο., 

για την ανέγερση και λειτουργία πτηνοτροφικής µονάδας, δυναµικότητας 50.400 πτηνών πάχυνσης 

θερµοκηπιακού τύπου (αύξηση της δυναµικότητας από 33.696 πτηνά πάχυνσης σε 50.400 πτηνά), η οποία 

πρόκειται να λειτουργήσει στη θέση «Βρωµοπήγαδο», της Τ.Κ. ∆ολιανών, του ∆. Πωγωνίου, Π. Ε. 

Ιωαννίνων.».Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Βασιλική 

Κασιούµη. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της υπηρεσίας µας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σηµείο 2 του 

παρόντος) και κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του 

σηµείου 1 του παρόντος, η γνωµοδότησή µας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

έχει ως εξής: 

Φορέας  λειτουργίας της µονάδας του   θέµατος   είναι η Βασιλική Κασιούµη. 
 Η µονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί σε γήπεδο έκτασης Ε=10.603m2 , στη θέση "Βρωµοπήγαδο" της 

Τ.Κ. ∆ολιανών του ∆ήµου Πωγωνίου. Η µονάδα θα είναι δυναµικότητας 50.400 πτηνών πάχυνσης ήτοι 
202 Ι.Ζ. και πρόκειται να εγκατασταθεί  σε τρία πτηνοτροφεία θερµοκηπιακού τύπου, αµφικλινή, κάλυψης 
1.120m2 το καθένα και συνολικής κάλυψης 3.360 m2 . ∆ηλαδή η αναλογία πρόκειται να είναι 15 
πτηνά/τετραγωνικό.  

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εκτροφής είναι ο χρόνος εκτροφής των πουλερικών (περίπου 45 
ηµέρες) και οι σειρές εκτροφής (4 ανά έτος), οπότε ο "νεκρός χρόνος ανάµεσα σε δύο διαδοχικές εκτροφές 
είναι 45 ηµέρες. Οι κυριότερες ανάγκες στις παραµέτρους της εκτροφής είναι δύο (2): 

• Ανάγκες χώρου: Η µέγιστη επιτρεπόµενη αναλογία είναι 33Kg Ζ.Β./m2 ή  17 πουλερικά/m2 περίπου (2 
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Κg/πουλερικό περίπου). Στην υπό εγκατάσταση µονάδα η αναλογία θα είναι 30Kg Ζ.Β./m2 ή 

15πουλερικά/m2  

• Ανάγκες σε νερό: Κυµαίνονται από 18-20lίt/ηµέρα/πτηνό σε κανονική θερµοκρασία περιβάλλοντος, 
ανάλογα µε την ηλικία του πτηνού. Για κάθε εκτροφή οι ανάγκες σε νερό είναι: 

0,2lit/ηµ.πτηνό Χ 50.400πτηνά/εκτρ. = 10,08m3/ηµ x 45ηµ. = 453,6m3/εκτρ 
Οι ετήσιες ανάγκες είναι: 

4εκτρ./έτος x 453,6m3/εκτρ. = 1.814,4m3/ετος. 
• Εάν σε αυτές προστεθούν και οι ποσότητες των νερών πλύσης που χρειάζονται για την καθαριότητα 

και την υδρόψυξη τότε οι ετήσιες συνολικές ανάγκες σε νερό ανέρχονται στα 3.448,8 m3. 
• Ανάγκες σε τροφή: κυµαίνονται από 131-135 gr/πτηνό/εβδοµάδα, ανάλογα µε την ηλικία του 

πτηνού. Οι ζωοτροφές θα προµηθεύονται από το συνεταιρισµό "ΠΙΝ∆ΟΣ." και θα µεταφέρονται µε 
σιλοφόρο αυτοκίνητο. Οι τροφές αυτές θα αποθηκεύονται σε σιλό αυτόµατης τροφοδοσίας της 
µονάδας. 

• Ανάγκες σε στρωµνή: η προστασία του δαπέδου του πτηνοτροφείου από την υπόγεια και την 
επιφανειακή υγρασία γίνεται µε επίστρωση της επιφάνειας του µε στρώση "θερµής" ή "διαρκούς" 
στρωµνής (άχυρο σιτηρών) πάχους 5 cm, η οποία ανανεώνεται µετά το πέρας κάθε εκτροφής. 

 
Οι νεοσσοί ηλικίας δύο ηµερών θα προµηθεύονται από τα εκκολαπτήρια της περιοχής  και θα 

µεταφέρονται στους πτηνοθαλάµους όπου και θα  παραµείνουν για εκτροφή για 2 µήνες, φθάνοντας σε 
βάρος τα 1800 έως 2000 γρ.   
    Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής µονάδας αποτελούνται από τα περιττώµατα των πτηνών και την 
στρωµνή (άχυρο και πριονίδια). Το σύνολο της καταναλισκόµενης ποσότητας νερού αποβάλλεται στα 
πυκνόρευστα περιττώµατά τους. Αυτά µετά το τέλος κάθε εκτροφής µαζεύονται και οδηγούνται  µε 
κατάλληλο όχηµα και σύµφωνα µε τον Καν. 1774/2002 της Ε.Ε. στο εργοστάσιο λιπάσµατος του 
Συνεταιρισµού όπου µετατρέπονται σε οργανούχο λίπασµα. Σε περίπτωση µη αποδοχής των υλικών από τον 
φορέα διαχείρισης των αποβλήτων (Πίνδος), η κοπριά θα µεταφέρεται σε ειδικά διαµορφωµένο στεγανό 
χώρο (κοπροσωρός) στον περιβάλλοντα χώρο της µονάδας. Οι τρείς πλευρές της κοπροσωρού θα είναι 
κατασκευασµένες από  τσιµεντόλιθους, ενώ η τέταρτη θα είναι ανοικτή, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος και 
η έξοδος του φορτωτή. Η κοπροσωρός θα έχει στεγανό δάπεδο από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε κλίσεις 5-6% 
περίπου για να στραγγίζουν τα δηµιουργούµενα υγρά από τη ζύµωση. Τα υγρά (στραγγίσµατα της 
κοπροσωρού) θα συγκεντρώνονται σε περιµετρικό κανάλι και από εκεί θα οδηγούνται στο σύστηµα στεγανού 
- απορροφητικού βόθρου. Η κοπροσωρός θα καλύπτεται ολόγυρα µε σκληρό νάιλον για να αποφεύγεται η 
είσοδος βροχής. Yπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος µικροβιακή ζύµωση . Με την ολοκλήρωση 
της ωρίµανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνεψης. 

Στη περίπτωσή µας, σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος ΙΙ της ΥΑ 1420/82031/17-08-2015 
«Κώδικες Ορθές Γεωργικής Πρακτικής για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής 
προέλευσης», ο ηµερήσιος όγκος των παραγοµένων αποβλήτων για την δραστηριότητα (πτηνά), είναι 0,074 
lt/Kgr. Ζ.Β. και εποµένως ο συνολικός όγκος ανά εκτροφή (µ.ο. διάρκειας εκτροφής 45 ηµέρες, µ.ο. Ζ.Β. 
πτηνού κατά τη διάρκεια εκτροφής του 1,2Kgr)  είναι: 50.400 πτηνά x 0,074 lt/Kgr Ζ.Β. x 1,2 Kgr x 45 
ηµέρες εκτροφής = 201,40m³. Στον όγκο αυτό προστίθεται και ο όγκος στρωµνής. Σύµφωνα µε τους 
Πίνακες 5 και 6 του Παραρτήµατος ΙΙ της ΥΑ 1420/82031/17-08-2015 «Κώδικες Ορθές Γεωργικής 
Πρακτικής για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης», για τη 
δραστηριότητα της παρούσας µελέτης απαιτούνται 0,006 Kg/ηµέρα/ζώο άχυρο µε φαινόµενο ειδικό βάρος 
113Kg/m3, οπότε στην περίπτωσή µας έχουµε: (50.400 πτηνά x 0,006 x 45 ηµέρες εκτροφής) / 113kg/m³ 
= 120,42m³ άχυρο. 

Σύµφωνα µε το Παράρτήµα ΙV της ΥΑ 1420/82031/17-08-2015 «Κώδικες Ορθές Γεωργικής 
Πρακτικής για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης», η στρωµνή 
συνεισφέρει στον όγκο του κοπροσωρού περίπου κατά το ήµισυ του όγκου της λόγω συµπίεσης κατά τη 
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χρήση της και πλήρωσης των κενών της µε κοπριά. ∆ηλαδή ο όγκος των στερεών αποβλήτων ανά εκτροφή 
ανέρχεται σε 201,40 + (0,5 x 120,42) = 261,61m³. Η συνολική χωρητικότητα της κοπροσωρού που θα 
κατασκευαστεί είναι 6m x 22m =132m2 x 2m (µέσο ύψος) = 264m3. Εποµένως, οι διαστάσεις της 
κοπροσωρού (264m3>261,61m3) καλύπτουν τον όγκο των στερεών αποβλήτων της µονάδας. 

Μετά την αποµάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάµους και εφόσον ζυµωθεί για διαστηµα µεγαλύτερο 
των τριών µηνών, 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). Κατά τη διάθεσή της πρέπει να γίνεται άµεσα 
όργωµα του εδάφους για να αποφεύγεται η απόπλυση και ρύπανση του περιβάλλοντος, αλλά και επειδή  µε 
το όργωµα γίνεται ταφή της κόπρου και άµεση επαφή µε το έδαφος για αφοµοίωση,  µειώνονται οι δυσοσµίες 
αλλά συντελείται και η χουµοποίηση, διεργασία που είναι απαραίτητη για την καλύτερη απορρόφηση από το 
έδαφος των συστατικών που είναι απαραίτητα για τις καλλιέργειες Όπως είναι γνωστό τα νιτρικά που 
προέρχονται από τα αζωτούχα λιπάσµατα αλλά και από άλλες πηγές (κοπριά) είναι πολύ ευκίνητα µέσα στο 
έδαφος, διαλύονται εύκολα στο νερό και δε συγκρατούνται απ’το έδαφος όπως συµβαίνει µε τα άλλα 
θρεπτικά στοιχεία όπως το κάλιο και ο φώσφορος. Για να αποφευχθούν έτσι τυχόν προβλήµατα 
νιτροριπάνσεως των υπογείων και επιφανειακών υδάτων η εφαρµογή της κοπριάς στους αγρούς θα πρέπει 
να γίνεται λαµβάνοντας πάντα υπόψη τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Στην περίπτωσή µας  
έχουµε 261,61m³ κουτσουλιά / εκτροφή ή 261,61 x 4 = 1.046,44m³  ανά έτος, οι οποίοι µειώνονται λόγω 
χώνεψης κατά 50% δηλαδή σε 523,22m³, που µετατρέπονται σε 523,22m³ x 450kg/m3 = 235,45 τόνοι 
στερεών αποβλήτων ετησίως (δεδοµένου ότι το ειδικό βάρος των αποβλήτων των πτηνών, κατά το πρώιµο 
στάδιο, κυµαίνεται στα 450 kg/m3), οι οποίοι περιέχουν άζωτο: 235,45tn κουτσουλιάς x 31,3 kgN/tn  = 
7.369,58 KgN/έτος. 

Η απώλεια του αζώτου γίνεται µε την διαφυγή της πτητικής αµµωνίας και η µείωση του αζώτου 
υπολογίζεται σε 30 % περίπου. Εποµένως το αποµένον κλάσµα θα είναι της τάξης των 0,70. Οπότε στην 
περίπτωσή µας θα πρέπει να γίνει διαχείριση 7.369,58 x 0,70 = 5.158,70 kgN/έτος 

Η πτηνοτροφική µονάδα, στα πλαίσια συµµόρφωσής της µε τα όσα προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, θα διαθέτει τα 
νεκρά, καθώς και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιµωδών νόσων) στην εγκατάσταση 
αποτέφρωσης (κλίβανος) της συνεργαζόµενης εταιρείας (Πίνδος), σύµφωνα και µε την συνηµµένη βεβαίωση.  

   Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο αποτεφρωτήρας, η µονάδα θα διαθέτει τα νεκρά, καθώς και τα 
ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιµωδών νόσων) σε ειδικούς ψυκτικούς χώρους (ψυκτικά δοχεία, 
ψυγεία ή ψυκτικούς θαλάµους ) που θα υπάρχουν στη µονάδα. 

   Ο χειρισµός και το σύνολο των διαδικασιών θα πρέπει να γίνονται βάση όσων προβλέπονται από τις 
υποδείξεις της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ έγκρισης Κώδικα Ορθής Γεωργικής Παραγωγής Πίνακας 7  οι ενδεικτικές  
ποσότητες για την λίπανση του καλαµποκιού  για το Ν   που αποτελεί και την βασική αιτία της 
νιτρορυπάνσεως κυµαίνονται από 18-24 λιπαντικές µονάδες/στρέµµα. Εποµένως ο υπεύθυνος λειτουργίας 
του πτηνοτροφείου  πρέπει να διαθέτει (5.158,70 kg N/24kg N/στρέµµα)  περίπου 215 στρέµµατα 
καλαµποκιού ή άλλων σιτηρών έτσι ώστε να καλύπτεται επαρκώς η αφοµοίωση του Ν χωρίς να 
δηµιουργούνται προβλήµατα νιτροριπάνσεως, πάντα σε περίπτωση που η κουτσουλιά δεν θα γίνει αποδεκτή 
από εργοστάσιο λιπάσµατος του Συνεταιρισµού.  

Σηµειώνεται ότι το γήπεδο της πτηνοτροφικής µονάδας του θέµατος βρίσκεται εκτός περιοχών του 
δικτύου Natura 2000.  

Καταλήγοντας, σας γνωρίζουµε ότι κατά την άποψή µας η εν λόγω Μ.Π.Ε. αντιµετωπίζει µε τρόπο 
ικανοποιητικό και αποτελεσµατικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη συνέχιση της λειτουργίας 
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 
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της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 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 τη από 12-01-2017  εισήγηση της ∆/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασµού Π.Η./Τµήµα Περιβάλλοντος και η γνωµοδότησή µας επί του φακέλου της Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής: 
 

Αποφασίζει οµόφωνα 
 (απόφαση 1/7/08-02-2017) 

 
Γνωµοδοτεί θετικά για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου του θέµατος, όπως διαβιβάσθηκε µε το 
αριθµ. 188067/02-12-2016 έγγραφο της ∆/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα 
Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Α. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

√ 

 

Β. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

∆. ∆Ε ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. 
∆ΙΟΤΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ 
(ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 

 
 

Ε. ∆Ε ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. 
∆ΙΟΤΙ  ∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

√ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

1) Φάκελος της ΜΠΕ 
2) Εισηγητικό Σηµείωµα της ∆/νσης Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Τµήµα Περιβάλλοντος  

3) Αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   
Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου. 

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

 

  
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1) Πάντος Παναγιώτης  

2) Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

3) Γοργόλης Βασίλειος 

4) Λάµπρου Αλκιβιάδης 

5) Τύρου Ούζα Αναστασία (Νατάσσα) 

6) Παπαχρήστου Βασίλειος 

7) Βαρέλης ∆ηµήτριος,  
8) Μπούµπα Βασιλική,  

9) Ντέτσικας Κωνσταντίνος,  

10) Ζάκας Γεώργιος 

11) Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης) 
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∆10 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ        
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. ∆/νση: ∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα                                         

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

 
 
Ηµεροµηνία: 13-02-2017 
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόµενου): 11603/550 

Ηµεροµηνία: 20-01-2017 
Αρ. Πρωτοκόλλου  (εισερχόµενου):  

Περιβαλλοντική ταυτότητα ( ΠΕΤ) έργου ή 
δραστηριότητας: 

 Προς: 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου- ∆υτικής 
Μακεδονίας 
Γενική ∆/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής 
∆/νσης ΠΕ. & ΧΩ. ΣΧ. Ηπείρου, 
Τµήµα ΠΕ. & ΧΩ. ΣΧ. 
5o χλµ. Ε.Ο. Ιωαννίνων Κοζάνης 
45445 Ιωάννινα 
Υπόψη: κ. ∆. Σπύρου 

 

Κοιν: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

∆/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. 

Τµήµα Περιβάλλοντος   

Ενταύθα 

Υπόψη: κ. Τσιάρα Ευάγγελου 
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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θέµα 8ο 
Γνωµοδότηση, επί του περιεχοµένου του φακέλου του έργου (Υποκατηγορία Α2): «Ίδρυση 

πτηνοτροφικής µονάδας, δυναµικότητας 36.000 πτηνών πάχυνσης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί 

στη θέση «Γκορίτσι», της Τ.Κ. Πρωτόπαππα, του ∆. Ζίτσας, Π. Ε. Ιωαννίνων.». Φορέας 

πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι οι Αφροδίτη Κλίτσα  & 

Χριστόφορος Κλίτσας.(εισήγηση ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η.). 

 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

∆/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα Περιβάλλοντος  

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η 
ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Γνωµοδότηση, επί του περιεχοµένου του φακέλου του έργου (Υποκατηγορία Α2): «Ίδρυση πτηνοτροφικής 

µονάδας, δυναµικότητας 36.000 πτηνών πάχυνσης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση 

«Γκορίτσι», της Τ.Κ. Πρωτόπαππα, του ∆. Ζίτσας, Π. Ε. Ιωαννίνων.». Φορέας πραγµατοποίησης και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι οι Αφροδίτη Κλίτσα  & Χριστόφορος Κλίτσας. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της υπηρεσίας µας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σηµείο 2 του 

παρόντος) και κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του 

σηµείου 1 του παρόντος, η γνωµοδότησή µας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

έχει ως εξής: 

Φορέας  λειτουργίας της µονάδας του   θέµατος   είναι οι Αφροδίτη Κλίτσα και Χριστόφορος Κλίτσας. 
Η µονάδα θα είναι δυναµικότητας 36.000 πτηνών πάχυνσης ήτοι 144 Ι.Ζ. και θα είναι  εγκαταστηµένη 

σε δύο κτίρια, συνολικής κάλυψης 2.400m2. ∆ηλαδή η αναλογία πρόκειται να είναι 15 πτηνά/τετραγωνικό. 
Εντός του γηπέδου θα κατασκευαστούν κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής κάλυψης 2.405,12m2 
συµπεριλαµβανοµένων των σιλό, όπως αποτυπώνονται και στο επισυναπτόµενο διάγραµµα κάλυψης. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εκτροφής είναι ο χρόνος εκτροφής των πουλερικών (περίπου 45 
ηµέρες) και οι σειρές εκτροφής (4 ανά έτος), οπότε ο "νεκρός χρόνος ανάµεσα σε δύο διαδοχικές εκτροφές 
είναι 45 ηµέρες. Οι κυριότερες ανάγκες στις παραµέτρους της εκτροφής είναι δύο (2): 

• Ανάγκες χώρου: Η µέγιστη επιτρεπόµενη αναλογία είναι 33Kg Ζ.Β./m2 ή  17 πουλερικά/m2 περίπου 
(2 Κg/πουλερικό περίπου). Στην υπό εγκατάσταση µονάδα η αναλογία θα είναι 30Kg Ζ.Β./m2 ή 

15πουλερικά/m2  

• Ανάγκες σε νερό: Κυµαίνονται από 18-20lίt/ηµέρα/πτηνό σε κανονική θερµοκρασία περιβάλλοντος, 
ανάλογα µε την ηλικία του πτηνού. Για κάθε εκτροφή οι ανάγκες σε νερό είναι: 
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0,2lit/ηµ.πτηνό Χ 36.000πτηνά/εκτρ. = 7,2m3/ηµ x 45ηµ. = 324m3/εκτρ 
Οι ετήσιες ανάγκες είναι: 
4εκτρ./έτος x 324m3/εκτρ. = 1.296m3/ετος. 
• Εάν σε αυτές προστεθούν και οι ποσότητες των νερών πλύσης που χρειάζονται για την καθαριότητα 

και την υδρόψυξη τότε οι ετήσιες συνολικές ανάγκες σε νερό ανέρχονται στα 2.892 m3. 
• Ανάγκες σε τροφή: κυµαίνονται από 131-135 gr/πτηνό/εβδοµάδα, ανάλογα µε την ηλικία του 

πτηνού. Οι ζωοτροφές θα προµηθεύονται από την "Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε." και θα µεταφέρονται µε 
σιλοφόρο αυτοκίνητο. Οι τροφές αυτές θα αποθηκεύονται σε σιλό αυτόµατης τροφοδοσίας της µονάδας. 

• Ανάγκες σε στρωµνή: η προστασία του δαπέδου του πτηνοτροφείου από την υπόγεια και την 
επιφανειακή υγρασία γίνεται µε επίστρωση της επιφάνειας του µε στρώση "θερµής" ή "διαρκούς" στρωµνής 
(άχυρο σιτηρών) πάχους 5 cm, η οποία ανανεώνεται µετά το πέρας κάθε εκτροφής. 

 
Οι νεοσσοί ηλικίας δύο ηµερών θα προµηθεύονται από τα εκκολαπτήρια της περιοχής  και θα 

µεταφέρονται στους πτηνοθαλάµους όπου και θα  παραµείνουν για εκτροφή για 2 µήνες, φθάνοντας σε 
βάρος τα 1800 έως 2000 γρ.   

Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής µονάδας αποτελούνται από τα περιττώµατα των πτηνών και την 
στρωµνή (άχυρο και πριονίδια). Το σύνολο της καταναλισκόµενης ποσότητας νερού αποβάλλεται στα 
πυκνόρευστα περιττώµατά τους. Αυτά µετά το τέλος κάθε εκτροφής µαζεύονται και οδηγούνται  µε 
κατάλληλο όχηµα και σύµφωνα µε τον Καν. 1774/2002 της Ε.Ε. στο εργοστάσιο λιπάσµατος του 
Συνεταιρισµού όπου µετατρέπονται σε οργανούχο λίπασµα. Σε περίπτωση µη αποδοχής των υλικών από τον 
φορέα διαχείρισης των αποβλήτων (Πίνδος), η κοπριά θα µεταφέρεται σε ειδικά διαµορφωµένο στεγανό 
χώρο (κοπροσωρός) στον περιβάλλοντα χώρο της µονάδας. Οι τρείς πλευρές της κοπροσωρού θα είναι 
κατασκευασµένες από  τσιµεντόλιθους, ενώ η τέταρτη θα είναι ανοικτή, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος και 
η έξοδος του φορτωτή. Η κοπροσωρός θα έχει στεγανό δάπεδο από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε κλίσεις 5-6% 
περίπου για να στραγγίζουν τα δηµιουργούµενα υγρά από τη ζύµωση. Τα υγρά (στραγγίσµατα της 
κοπροσωρού) θα συγκεντρώνονται σε περιµετρικό κανάλι και από εκεί θα οδηγούνται στο σύστηµα στεγανού 
- απορροφητικού βόθρου. Η κοπροσωρός θα καλύπτεται ολόγυρα µε σκληρό νάιλον για να αποφεύγεται η 
είσοδος βροχής. Yπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος µικροβιακή ζύµωση . Με την ολοκλήρωση 
της ωρίµανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνεψης. 

Στην περίπτωσή µας, σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος ΙΙ της ΥΑ 1420/82031/17-08-
2015 «Κώδικες Ορθές Γεωργικής Πρακτικής για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής 
προέλευσης», ο ηµερήσιος όγκος των παραγοµένων αποβλήτων για την δραστηριότητα (πτηνά), είναι 0,074 
lt/Kgr. Ζ.Β. και εποµένως ο συνολικός όγκος ανά εκτροφή (µ.ο. διάρκειας εκτροφής 45 ηµέρες, µ.ο. Ζ.Β. 
πτηνού κατά τη διάρκεια εκτροφής του 1,2Kgr)  είναι: 36.000 πτηνά x 0,074 lt/Kgr Ζ.Β. x 1,2 Kgr x 45 
ηµέρες εκτροφής = 143,85m³. Στον όγκο αυτό προστίθεται και ο όγκος στρωµνής. Σύµφωνα µε τους 
Πίνακες 5 και 6 του Παραρτήµατος ΙΙ της ΥΑ 1420/82031/17-08-2015 «Κώδικες Ορθές Γεωργικής 
Πρακτικής για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης», για τη 
δραστηριότητα της παρούσας µελέτης απαιτούνται 0,006 Kg/ηµέρα/ζώο άχυρο µε φαινόµενο ειδικό βάρος 
113Kg/m3, οπότε στην περίπτωσή µας έχουµε: (36.000 πτηνά x 0,006 x 45 ηµέρες εκτροφής) / 113kg/m³ 
= 86,01m³ άχυρο. 

Σύµφωνα µε το Παράρτήµα ΙV της ΥΑ 1420/82031/17-08-2015 «Κώδικες Ορθές Γεωργικής 
Πρακτικής για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης», η στρωµνή 
συνεισφέρει στον όγκο του κοπροσωρού περίπου κατά το ήµισυ του όγκου της λόγω συµπίεσης κατά τη 
χρήση της και πλήρωσης των κενών της µε κοπριά. ∆ηλαδή ο όγκος των στερεών αποβλήτων ανά εκτροφή 
ανέρχεται σε 143,85 + (0,5 x 86,01) = 186,85m³. Η συνολική χωρητικότητα της κοπροσωρού που θα 
κατασκευαστεί είναι 18m x 6m =108m2 x 1,8m (µέσο ύψος) = 194,4m3. Εποµένως, οι διαστάσεις της 
κοπροσωρού (194,4m3>186,85m3) καλύπτουν τον όγκο των στερεών αποβλήτων της µονάδας. 

Μετά την αποµάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάµους και εφόσον ζυµωθεί για διαστηµα µεγαλύτερο 
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των τριών µηνών, 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). Κατά τη διάθεσή της πρέπει να γίνεται άµεσα 
όργωµα του εδάφους για να αποφεύγεται η απόπλυση και ρύπανση του περιβάλλοντος, αλλά και επειδή  µε 
το όργωµα γίνεται ταφή της κόπρου και άµεση επαφή µε το έδαφος για αφοµοίωση,  µειώνονται οι δυσοσµίες 
αλλά συντελείται και η χουµοποίηση, διεργασία που είναι απαραίτητη για την καλύτερη απορρόφηση από το 
έδαφος των συστατικών που είναι απαραίτητα για τις καλλιέργειες Όπως είναι γνωστό τα νιτρικά που 
προέρχονται από τα αζωτούχα λιπάσµατα αλλά και από άλλες πηγές (κοπριά) είναι πολύ ευκίνητα µέσα στο 
έδαφος, διαλύονται εύκολα στο νερό και δε συγκρατούνται απ’το έδαφος όπως συµβαίνει µε τα άλλα 
θρεπτικά στοιχεία όπως το κάλιο και ο φώσφορος. Για να αποφευχθούν έτσι τυχόν προβλήµατα 
νιτροριπάνσεως των υπογείων και επιφανειακών υδάτων η εφαρµογή της κοπριάς στους αγρούς θα πρέπει 
να γίνεται λαµβάνοντας πάντα υπόψη τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Στην περίπτωσή µας  
έχουµε 186,85m³ κουτσουλιά / εκτροφή ή 186,85 x 4 = 747,7m³  ανά έτος, οι οποίοι µειώνονται λόγω 
χώνεψης κατά 50% δηλαδή σε 373,7m³, που µετατρέπονται σε 373,7m³ x 450kg/m3 = 168,16 τόνοι 
στερεών αποβλήτων ετησίως (δεδοµένου ότι το ειδικό βάρος των αποβλήτων των πτηνών, κατά το πρώιµο 
στάδιο, κυµαίνεται στα 450 kg/m3), οι οποίοι περιέχουν άζωτο: 168,16tn κουτσουλιάς x 31,3 kgN/tn  = 
5.263,56 KgN/έτος. 

Η απώλεια του αζώτου γίνεται µε την διαφυγή της πτητικής αµµωνίας και η µείωση του αζώτου 
υπολογίζεται σε 30 % περίπου. Εποµένως το αποµένον κλάσµα θα είναι της τάξης των 0,70. Οπότε στην 
περίπτωσή µας θα πρέπει να γίνει διαχείριση 5.263,56 x 0,70 = 3.684,49 kgN/έτος 

Η πτηνοτροφική µονάδα, στα πλαίσια συµµόρφωσής της µε τα όσα προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, θα διαθέτει τα 
νεκρά, καθώς και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιµωδών νόσων) στην εγκατάσταση 
αποτέφρωσης (κλίβανος) της συνεργαζόµενης εταιρείας, σύµφωνα και µε την συνηµµένη βεβαίωση.  

   Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο αποτεφρωτήρας, η µονάδα θα διαθέτει τα νεκρά, καθώς και τα 
ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιµωδών νόσων) σε ειδικούς ψυκτικούς χώρους (ψυκτικά δοχεία, 
ψυγεία ή ψυκτικούς θαλάµους ) που θα υπάρχουν στη µονάδα. 

   Ο χειρισµός και το σύνολο των διαδικασιών θα πρέπει να γίνονται βάση όσων προβλέπονται από τις 
υποδείξεις της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ έγκρισης Κώδικα Ορθής Γεωργικής Παραγωγής Πίνακας 7  οι ενδεικτικές  
ποσότητες για την λίπανση του καλαµποκιού  για το Ν   που αποτελεί και την βασική αιτία της 
νιτρορυπάνσεως κυµαίνονται από 18-24 λιπαντικές µονάδες/στρέµµα. Εποµένως ο υπεύθυνος λειτουργίας 
του πτηνοτροφείου  πρέπει να διαθέτει (3.684,49 kg N/24kg N/στρέµµα)  περίπου 153 στρέµµατα 
καλαµποκιού ή άλλων σιτηρών έτσι ώστε να καλύπτεται επαρκώς η αφοµοίωση του Ν χωρίς να 
δηµιουργούνται προβλήµατα νιτροριπάνσεως, τα  οποία και σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωσή του τα διαθέτει. 

Σηµειώνεται ότι το γήπεδο της πτηνοτροφικής µονάδας του θέµατος βρίσκεται εκτός περιοχών του 
δικτύου Natura 2000 αλλά εντός της περιοχής ευθύνης του Φορέα ∆ιαχείρισης της λίµνης Παµβώτιδας.  

Καταλήγοντας, σας γνωρίζουµε ότι κατά την άποψή µας η εν λόγω Μ.Π.Ε. αντιµετωπίζει µε τρόπο 
ικανοποιητικό και αποτελεσµατικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη συνέχιση της λειτουργίας 
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 ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 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 ΟΡΟΙ 
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1. Για το εν λόγω έργο να υπάρχει γνώµη του Φορέα ∆ιαχείρισης της Λίµνης Παµβώτιδας. 

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

παρόντος και λαµβάνοντας υπόψη την  από 21-01-2017 εισήγηση της ∆/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου του σηµείου 2 του παρόντος και την 

αριθµ. 02/2017 θετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ζίτσας, η γνωµοδότησή µας επί του 

φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής: 

 
Αποφασίζει οµόφωνα 

 (απόφαση 1/8/08-02-2017) 
 

Γνωµοδοτεί θετικά για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέµατος, 
όπως διαβιβάσθηκε µε το αριθµ196721/15-12-2016 έγγραφο της ∆/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασµού Π.Η. - Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, µε τον όρο που θέτει η υπηρεσία. 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Α. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Β. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

∆. ∆Ε ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. 
∆ΙΟΤΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ 
(ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 

 
 

Ε. ∆Ε ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. 
∆ΙΟΤΙ  ∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

1) Φάκελος της ΜΠΕ 
2) Εισηγητικό Σηµείωµα της της ∆/νσης Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού της 

Περιφέρειας Ηπείρου, Τµήµα Περιβάλλοντος  
3) Αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του   

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

 

  
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1) Πάντος Παναγιώτης  

2) Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

√ 
 

 

√ 
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Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

3) Γοργόλης Βασίλειος 

4) Λάµπρου Αλκιβιάδης 

5) Τύρου Ούζα Αναστασία (Νατάσσα) 

6) Παπαχρήστου Βασίλειος 
7) Βαρέλης ∆ηµήτριος,  
8) Μπούµπα Βασιλική,  

9) Ντέτσικας Κωνσταντίνος,  

10) Ζάκας Γεώργιος 

11) Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης) 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 1/08-02-2017 Πρακτικό Συνεδριάσεως 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε µε την 
υπ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου καθώς και µε την υπ’αριθµ.11/51/23-12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, στις οχτώ (08) Φεβρουαρίου του έτους 2017, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ πρωτ. 8911/405/03-02-2017  Πρόσκλησης 
της Προέδρου της.  

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

Α. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνη Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Β.  Πάντος Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

Γ. Τα µέλη: Παπαγρηγορίου Νικόλαος, Γοργόλης Βασίλειος, Λάµπρου Αλκιβιάδης, Τύρου Ούζα 
Αναστασία (Νατάσσα), Παπαχρήστου Βασίλειος,  Βαρέλης ∆ηµήτριος, Μπούµπα Βασιλική, 
Ντέτσικας Κωνσταντίνος, Ζάκας Γεώργιος και Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης) 
Περιφερειακοί Σύµβουλοι.  

Παρόντες ήταν οι Γραµµατείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής , Βασιλική Ι. Μαντζίλα και Ιωάννα 
Ε. Φουτάκη, όπως ορίστηκαν µε την αριθµ. οικ.113017/9692/23-10-2014 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, ευρισκόµενη σε απαρτία, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου, του ∆ήµου Αρταίων και του Επιµελητηρίου Άρτας για την υλοποίηση του έργου µε 

τίτλο: «Προετοιµασία φακέλου σκοπιµότητας/βιωσιµότητας/καταλληλότητας για τη δηµιουργία 

Επιχειρηµατικού Πάρκου (Ε.Π.) στο Νοµό Άρτας, σε έκταση του ∆ήµου Άρτας», συνολικού 

προϋπολογισµού 500.000,00 € (µε ΦΠΑ) και ορισµό ενός µέλους από την Περιφέρεια 

Ηπείρου µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

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 ∆ιοίκησης  - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’) όπως 
τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) και 
ισχύει. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45/τ.Α/9-3-1999) και τις 
διατάξεις Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
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υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 10/40/15-09-2014 (ΦΕΚ 2831/τ.Β΄/22-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 
Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου η οποία συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε 
µε την απ’ αριθµ. 11/47/29-10-2014 (ΦΕΚ 3048/τ.Β΄/11-11-2014) απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, ως προς την εκχώρηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης επιπλέον αρµοδιοτήτων καθώς και την υπ’αριθµ.11/51/23-
12-2015 (Α∆Α:7Ω8Μ7Λ9-Ω6Ρ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί 
εκλογής νέου αναπληρωµατικού µέλους λόγω ανεξαρτητοποίησης Περιφερειακού Συµβούλου. 

5. Τη µε αριθµ.πρωτ.5725/326/25-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης. 

6. Τη µε αριθµ.πρωτ.5723/325/25-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης. 

7. Τη µε αριθµ.πρωτ.5721/324/25-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης. 

8. Τη µε αριθµ.πρωτ.103641/5141/10-11-2016 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για το 
«Επιχειρηµατικό Πάρκο Άρτας». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 1/9/08-02-2017) 

Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης και τους όρους αυτής µεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του ∆ήµου Αρταίων και του Επιµελητηρίου Άρτας για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: 
«Προετοιµασία φακέλου σκοπιµότητας/βιωσιµότητας/καταλληλότητας για τη δηµιουργία 
Επιχειρηµατικού Πάρκου (Ε.Π.) στο Νοµό Άρτας, σε έκταση του ∆ήµου Άρτας», συνολικού 
προϋπολογισµού 500.000,00 € (µε ΦΠΑ). 

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Ηπείρου  τον κ. 
Ευτυχιάδη Γεώργιο, ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, υπάλληλο της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού Περιφέρειας Ηπείρου µε αναπληρώτριά του την κα. Λύγδα Ασηµούλα, ΠΕ 
∆ιοικητικού Οικονοµικού, υπάλληλο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφέρειας 
Ηπείρου. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Γραµµατέας 

 
Βασιλική Μαντζίλα 

 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1) Πάντος Παναγιώτης  

2) Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

3) Γοργόλης Βασίλειος 

4) Λάµπρου Αλκιβιάδης 

5) Τύρου Ούζα Αναστασία (Νατάσσα) 

6) Παπαχρήστου Βασίλειος 
7) Βαρέλης ∆ηµήτριος,  
8) Μπούµπα Βασιλική,  

9) Ντέτσικας Κωνσταντίνος,  

10) Ζάκας Γεώργιος 

11) Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης) 
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