
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 9/26-10-2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

Της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθ. 5/17/28-2-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η 
οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στην  αίθουσα  του  Περιφερειακού 
Συμβουλίου,  στις  επτά  (7)  Σεπτεμβρίου  του  έτους  2011,  κατόπιν  της  με  αριθ.  πρωτ.  οικ. 
61185/2212/2-9-2011, 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) τα μέλη αυτής:
Πρόδρομος Χατζηεφραιμίδης Αντιπρόεδρος, Νικόλαος Κώτσιος, Αναστάσιος Δηλαβέρης, Κων/νος 
Ντέτσικας,  Νικόλαος Καττής,  Θεοφάνης Μικρούλης,  Βασίλειος  Γιολδάσης,   Διονύσιος  Διβάρης, 
Μιχαήλ Πλιάκος, Γεώργιος Ζάκας, Μιχάλης Κασσής, Βασίλειος Ζιώβας, Ιωάννης Παπαδημητρίου, 
Νικόλαος Ζήκος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής , Βασιλική Ι. Μαντζίλα.

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

ΘΕΜΑ: 11  ο  
Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά 
το έργο: «Μηχανολογική επέκταση  βιομηχανίας εμφιάλωσης νερού, η οποία εδρεύει και 
λειτουργεί στη θέση «Φτέρη» της Τ.Κ. Περιβλέπτου, Δ.Ε. Περάματος, Δήμου Ιωαννιτών, με 
αιτούμενη  αύξηση  της  απόληψης  νερού  από  τις  δύο  υπάρχουσες  γεωτρήσεις  (από 
52.000μ3/έτος  σε 400.000μ3/έτος), τροποποίηση του εμβαδού του γηπέδου και αλλαγή ως 
προς την επωνυμία της μονάδας.». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου 
είναι  η  εταιρεία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε.

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»
2. Τον Οργανισμό Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’)
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-00)
4. Την αριθ. 5/17/28-2-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου
5.  Το Ενημερωτικό  –  Εισηγητικό  Σημείωμα  σχετικά  με  το  θέμα  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  & 
Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου όπως κατατέθηκε  στην  Επιτροπή,  στις  24/10/2011, 
σύμφωνα με το οποίο η Υπηρεσία συμφωνεί με το περιεχόμενο της μελέτης του θέματος με την 
προϋπόθεση ότι  θα τηρηθούν οι  περιβαλλοντικοί  όροι  που θα εκκριθούν – επιβληθούν με την 
απόφαση έγκρισής τους. 
6.  Ότι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
                                                       (απόφαση 9/87/26-10-2011)

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του 
θέματος  όπως  διαβιβάσθηκε  με  το  αριθ.  34557/2450/1-9-2011  έγγραφο  του  Τμήματος 
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Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 
της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου  –  Δυτικής  Μακεδονίας  με  τον  όρο  ότι  θα  τηρηθούν 
απαρέγκλιτα  οι  όροι  και  οι  προϋποθέσεις  που  θα  τεθούν  στην  εταιρεία  από  τους  αρμόδιους 
φορείς . 
Ο κ. Μιχαήλ Κασσής επισήμανε ότι η εν λόγω βιομηχανία δίνει  έσοδα και ζωή στην περιοχή , 
πληρεί  όλους τους όρους  και  τέτοιες βιομηχανίες που δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα θα 
πρέπει να στηρίζονται.

⇒ Μειοψήφησε ο κ. Βασίλειος Ζιώβας ισχυριζόμενος ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό 
και ως τέτοιο, δεν πρέπει να αποτελεί εμπόρευμα στα χέρια των ιδιωτών

⇒ Μειοψήφησε ο κ. Ιωάννης Παπαδημητρίου λέγοντας: «α) η ιδιωτικοποίηση των 
αποθεμάτων του πόσιμου νερού συνιστά λεηλασία του φυσικού πλούτου και απειλεί την επάρκεια  
των  δημοσίων  δικτύων  β)  η  ζητούμενη  αύξηση  των  αντλούμενων  ποσοτήτων  κατά  770  % 
δημιουργεί  επικίνδυνα  τετελεσμένα  λίγο  πριν  από  την  ολοκλήρωση  των  μελετών  για  το  
Διαχειριστικό  Σχέδιο  του  Υδατικού  Διαμερίσματος  Ηπείρου  και  καταργεί  κάθε  διαδικασία  
ορθολογικού σχεδιασμού και δημόσιου ελέγχου γ) η αύξηση των δικαιωμάτων άντλησης έρχεται να  
νομιμοποιήσει φαινόμενα κλοπής νερού και παράνομης άντλησης από τις ενδιαφερόμενες εταιρίες,  
τα οποία έχουν διαπιστωθεί από τις Υπηρεσίες αλλά στην ουσία «επιβραβεύονται» δ) η μελέτη του  
ΙΓΜΕ για τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες (2008), αναφέρει «το ισοζύγιο στο Λεκανοπέδιο  
είναι οριακό», κάτι που επιβεβαιώνουν και οι συχνότατες πλέον διακοπές νερού στα δημόσια δίκτυα  
κατά  τις  θερινές  περιόδους  και  ε)  παραβιάζεται  η  ισχύουσα  Κανονιστική  απόφαση  του  
Νομαρχιακού Συμβουλίου Ιωαννίνων για το Λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, η οποία απαγορεύει τις  
υδρογεωτρήσεις  με  στόχο  τη  διασφάλιση  της  ύδρευσης  του  κοινωνικού  συνόλου,  η  δε  
προβλεφθείσα εξαίρεση για τα εμφιαλωτήρια θεσπίστηκε για τις τότε ισχύουσες μικρές ποσότητες  
άντλησης και όχι για εκατοντάδες χιλιάδες κυβικών μέτρων το χρόνο»

⇒ Μειοψήφησε ο κ.  Νικόλαος Ζήκος ισχυριζόμενος:«Υπάρχουν παλαιότερες μελέτες  
για τον 

Καλαρρύτικο  και  τώρα  για  τον  Αμάραντο  για  την  μεταφορά  νερού  στο  λεκανοπέδιο  και  εμείς  
αδειοδοτούμε για να πάρουν το νερό οι ιδιώτες.»
…………………………………………………………………………………………………………………

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
       Η Γραμματέας

   Βασιλική Μαντζίλα  

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

1) Πρόδρομος Χατζηεφραιμίδης, Αντιπρόεδρος
2) Νικόλαος Κώτσιος, 
3) Αναστάσιος Δηλαβέρης
4) Κων/νος Ντέτσικας
5) Νικόλαος Καττής
6) Θεοφάνης Μικρούλης, 
7) Βασίλειος Γιολδάσης
8) Διονύσιος Διβάρης,  
9) Σταύρος Παργανάς, 
10) Γεώργιος Ζάκας, 
11) Μιχάλης Κασσής, 
12) Βασίλειος Ζιώβας, 
13) Ιωάννης Παπαδημητρίου
14) Νικόλαος Ζήκος
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