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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ.  16/15-12-2022 Πρακτικό Συνεδρίασης 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019, 01/09/2019 και  16-2-2021 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο,  σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄, όπως ισχύει και του άρθρου 78 του Ν 4954/2022 ( ΦΕΚ 136 τ.Α), 
συνήλθε σε  τακτική,  διά ζώσης, συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις δέκα πέντε  (15) του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 
2022, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 114.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 195966/3496/12-12-2022 Πρόσκλησης της Προέδρου του 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :  
Α.   Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου  
Β.  1. Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ. 
      2. Τρομπούκης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
      3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ. 
Γ.  1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας 
     2. Σιαράβας Κωνσταντίνος,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
     3. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος),  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 
 Δ.  1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      4. Βαρέλης Δημήτριος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      5. Ματσίρας Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
      6.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 1.Πατήλας Κωνσταντίνος 2.Κατέρης Ιωάννης 3.Σίμου –Τάσιου Αναστασία   4.Φώτης Φώτιος  
5.Δηλαβέρη Ρεγγίνα  6.Τσιάρα Σταυρούλα 7.Γκαρτζονίκας Ηλίας 8.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 9.Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 
10.Παργανάς Σταύρος 11.Καλούδης Βασίλειος 12.Γούσης Χρήστος  13.Γκούμας Αχιλλέας 
Β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» : 14.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 15.Ζάψας Γεώργιος 16.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 17.Λέκκα 
Χριστίνα 18.Κορωναίος Θεόδωρος     
Γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –Περήφανοι Ξανά!»:. - 
Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» : 19.Δημητρίου Δημήτριος 20.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  
Ε. « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» 21.Πρέντζας Γεώργιος 22.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 23.Κωτσαντής Κωνσταντίνος  
ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:  24Γαλατάς Ζώης -           
Ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 25.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος            
Η. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:. - 
Θ. Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος :26.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης) 
 
Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 1.Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας  2.Σπανοπούλου Σάρρα Ηλιάνα, 
Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 3.Λαζάνης Χαρίλαος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, 4.Λάμπρου Αλκιβιάδης 
5.Παπαχρήστου Βασίλειος 6.Σπυρέλης Μιχαήλ  7.Σακαρέλης Δημήτριος 8.Νάνος Ευστάθιος 9.Ριζόπουλος Σπυρίδων 10.Παππάς 
Δημήτριος (Τάκης) 11.Κιτσανού Μαργαρίτα 12.Φραγκούλης Παύλος  και 13.Αναγνώστου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη  του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν 
 
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου και 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, 
θέμα: 
  

      
         Θέμα 1ο  

                                                                                             ======== 
α. Συζήτηση – Ενημέρωση επί θεμάτων που αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία περιοχών της Περιφέρειας Ηπείρου και επί 
παρεμβάσεων που έχουν γίνει από την Π.Η. 
 
β. Επί υποβληθέντος κοινού αιτήματος των παρατάξεων της αντιπολίτευσης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», «ΚΟΙΝΟ των ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», 
«ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», «ΑΡ.Π.Η.» και «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», για την προστασία των ποταμών και την αντιπλημμυρική προστασία 
της Ηπείρου 

 
 
Το Περιφερειακό  Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας  υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Η98πείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄) και 64818/17-6-

2022 (ΦΕΚ  3223/23-06-2022 τ.Β’) αποφάσεις του  Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας 

3. Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός 

Εσωτερικών  και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020  τ. Β΄)  
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4. Την από 2/12/2022 κοινή εισήγηση των παρατάξεων «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», ΚΟΙΝΟ των ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», «ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΟΛΟΝ», «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» και «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»,  όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (αριθμ. 

πρωτ. Π.Σ. 189817/3391/2-12-2022) (συνημμένα με α/α:  71 στο φάκελο 2/2022 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα 

του Π.Σ.) με θέμα «Την προστασία  των ποταμών και την αντιπλημμυρική προστασία της Ηπείρου»,  ως κάτωθι: 

 

« Κοινή εισήγηση για την προστασία των ποταμών και την αντιπλημμυρική προστασία της Ηπείρου 

Η προστασία της λαϊκής περιουσίας από τις πλημμύρες και τα έντονα καιρικά φαινόμενα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής είναι 
παράγοντες που επιβάλλουν τη σοβαρή αντιμετώπιση των αντιπλημμυρικών έργων.  
Η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους των πλατάνων η οποία τείνει να αφανίσει το σύνολο των πλατάνων της Ηπείρου, έχει σαν 
αποτέλεσμα οι κοίτες των ποταμών να γεμίζουν με ξερούς κορμούς δέντρων οι οποίοι δημιουργούν προσωρινά φράγματα 
εκτρέποντας τα ποτάμια σε σημεία που παλιότερα υπήρχε φυσιολογική ροή. Σε άλλες περιπτώσεις η αφαίρεση των νεκρών δέντρων 
που αποτελούσαν το φυσικό παράγοντα οριοθέτησης της κοίτης δημιουργεί νέα δεδομένα για την ταχύτητα του νερού σε σχέση με 
την μέχρι πρότινος φυσιολογική ροή.  
Παρά το γεγονός ότι τα χιλιάδες ξερά πλατάνια επιβαρύνουν τις κοίτες των ποταμών, ο καθαρισμός από φερτά υλικά και η 
αποκατάσταση της κοίτης, είναι έργα τα οποία η Περιφέρεια Ηπείρου ουδέποτε είδε με ολοκληρωμένο τρόπο, βάζοντας σε κίνδυνο 
παρακείμενες λαϊκές περιουσίες αλλά και ευαίσθητα οικοσυστήματα όπως αυτό του Λούρου. Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις 
όπου οι απευθείας αναθέσεις για την κοπή ξερών πλατάνων δεν συνοδεύονταν με απομάκρυνση ή επιτόπου καύση τους. Στην πράξη 
οι εμβαλωματικές λύσεις προσέθεταν προβλήματα αντί να λύνουν.  
Σε σχέση με την περιβαλλοντική καταστροφή στον ποταμό Λούρο εξαιτίας των έργων της Περιφέρειας, το φως της δημοσιότητας είδαν 
αποσπάσματα της έκθεσης  αυτοψίας των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στα οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται πως «σε μήκος περίπου 
10km διαπιστώθηκε η πλήρης διακοπή της ροής των υδάτων και η πλήρης εξαφάνιση της βιοποικιλότητας στο τμήμα αυτό. Έγιναν 
επεμβάσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα τη διατάραξη του αδιαπέρατου στρώματος του πυθμένα με την επιπεδοποίησή του». Η δε 
ενημέρωση των Επιθεωρητών προς τον Εισαγγελέα αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ειδικά στα τμήματα που έγιναν επεμβάσεις η εικόνα 
του ποταμού παραπέμπει σε τεχνητή τάφρο διαστρωμένη με χαλίκι, παρά σε ποτάμι, με αποτέλεσμα να έχει απωλεσθεί η λειτουργία 
του υδάτινου οικοσυστήματος. Στο τμήμα των 10 km του ποταμού όπου διαπιστώθηκε η ολοκληρωτική διακοπή της ροής των υδάτων 
διαπιστώθηκε και πλήρης εξαφάνιση της βιοποικιλότητας (ψάρια, μακρόφυτα, πουλιά, βενθικά μακροασπόνδυλα, πλαγκτόν κ.ά.) και 
ειδικά απώλεια των ενδιαιτημάτων της υδροχαρούς βλάστησης, της πανίδας και ιχθυοπανίδας του ποταμού, πλήρης αλλοίωση της 
φυσικής διατομής της κοίτης του ποταμού όπου έγιναν επεμβάσεις, γεγονός που συνιστά υποβάθμιση του περιβάλλοντος και 
περιβαλλοντική ζημία, σύμφωνα με το ΠΔ 148/2009». 
Κι ενώ τα παραπάνω δεδομένα καθιστούν απολύτως απαραίτητη τη σύνταξη μελετών και γενικευμένες παρεμβάσεις που θα 
εξετάζουν ολόκληρη τη λεκάνη απορροής και όχι μόνο ένα τμήμα του ποταμού το οποίο είναι ευάλωτο, η περιβαλλοντική καταστροφή 
του ποταμού Λούρου εξαιτίας των έργων της Περιφέρειας  αποκάλυψε ότι δεν υπήρχε καμία απολύτως μελέτη ή αδειοδότηση.  
Η πάγια τακτική της Περιφέρειας Ηπείρου να κάνει έργα καθαρισμού της κοίτης χωρίς προδιαγραφές, άδειες ή γνωμοδοτήσεις από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες είναι ενδεικτική της αδιαφορίας για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Σε άλλες περιπτώσεις μαζί με τον καθαρισμό της 
κοίτης γίνονται – ομοίως χωρίς μελέτες-  και εργασίες διευθέτησής της κοίτης παρά το γεγονός ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία 
απαιτεί την οριοθέτηση ποταμών και την περιβαλλοντική αδειοδότηση για εργασίες διευθέτησης. 
Η κυνική γραπτή απάντηση (Δ.Υ./ 19-10-2022) του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, σε αίτηση κατάθεσης εγγράφων για τους καθαρισμούς των ποταμών της «Λαϊκής Συσπείρωσης 
Περιφέρειας Ηπείρου» αναφέρει κατά λέξη ότι : «Η Περιφέρεια προβαίνει μονάχα σε απαραίτητους καθαρισμούς και διευθετήσεις 
όπου απαιτείται». Ο λαός δηλαδή πληρώνει και για τα εμβαλωματικά έργα, αφού με τη βούλα του κράτους δεν υπάρχει  καμία 
μέριμνα, και για τις καταστροφές στην περιούσια του την κρίσιμη ώρα.    
Άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος είναι η ανεξέλεγκτη αμμοληψία με τον τίτλο της απομάκρυνσης φερτών υλικών από τις κοίτες των 
ποταμών η οποία σε αρκετές περιπτώσεις μέχρι σήμερα έχει σαν αποτέλεσμα την εκβάθρωση γεφυρών μέχρι και την πλήρη 
κατάρρευση όπως στην περίπτωση της Αρτοπούλας, της Γότιστας κ.α. με τον λαό να πληρώνει και για τις αμμοληψίες που 
δημιουργούν τα προβλήματα και για την επανακατασκευή των γεφυρών ή την αποκατάσταση των βάθρων τους.  
Η ανάγκη για αντιπλημμυρική προστασία δεν έχει επενδυτικό ενδιαφέρον και τα έργα κατατέμνονται και «βαφτίζονται» ως υπηρεσίες 
για να αποφευχθούν ακόμα και υποτυπώδεις μελέτες και επιβλέψεις. Έτσι για παράδειγμα για το ίδιο ποτάμι, ο ίδιος εργολάβος 
ανέλαβε τέσσερις (4) απευθείας αναθέσεις για τον καθαρισμό συνεχόμενων τμημάτων της ίδιας κοίτης και συνολικά δέκα (10) έργα 
με απευθείας ανάθεση για την αποκατάσταση με ογκόλιθους και την εν γένει προστασία του ποταμού Λούρου μέσα σε ένα χρόνο.  
Συγκεκριμένα:  

1. «Αποκατάσταση με ογκόλιθους τμήματος του ποταμού Λούρου στην περιοχή Μπαλαμπάνη-Καλαμαρά μετά τις πλημμύρες του 
χειμώνα (παροχή υπηρεσιών)» συνολικού ύψους 24.800,00€, µε Φ.Π.Α  (αριθμ.πρωτ: οικ 118194/11188/28-7-2022) 

2. «Στερέωση και αποκατάσταση βάθρων και φορέα υλοποίησης υφιστάµενη πεζογέφυρας στον Λούρο ποταµό (παροχή υπηρεσιών)», 
συνολικού ύψους 24.800,00€, µε Φ.Π.Α. (αριθμ.πρωτ:107368/10439/07-07-2022) 

3. «Προστασία κοίτης Λούρου στα όρια του ∆. Φιλιππιάδας (παροχή υπηρεσιών)», συνολικού ύψους 24.800,00€, µε Φ.Π.Α (αριθμ. πρωτ: 
84421/8245/01-06-2022) 

4. «Καθαρισμός, μόρφωση και απομάκρυνση φερτών υλικών από την κοίτη του ποταμού Λούρου από την γέφυρα Ζήτα μέχρι την 
μεταλλική γέφυρα Κουκλεσίου (παροχή υπηρεσιών)» προϋπολογισμού 24.800,00€ (με ΦΠΑ) (αριθμ .πρωτ: 85526/8373/02-06-2022) 

5. «Αποκατάσταση κοίτης Λούρου ποταμού και προστασία παραγωγικών μονάδων στα όρια του Δ.Δ. Τσαγκαρόπουλου» 
προϋπολογισμού 65.720,00€ με ΦΠΑ (Απόφαση 10/628/18-4-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ : ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6) 

6. «Προστασία παραγωγικών μονάδων µε κατασκευή τοίχου από ογκόλιθους κατά µήκος του Λούρου ποταμού μετά το ∆.∆. 
Μουσιωτίτσας (παροχή υπηρεσιών)», συνολικού ύψους 24.800,00€, (αριθμ.πρωτ:36959/3533/11-03-2022) 

7. «Αποκατάσταση προσβάσεων παραγωγικών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στο ∆.∆. Μουσιωτίτσας (παροχή υπηρεσιών)», συνολικού 
ύψους 24.800,00€, µε Φ.Π.Α. (αριθμ.πρωτ:14846/1524/02-02-2022) 

8. «Καθαρισμός Λούρου ποταμού και προστασία ιδιοκτησιών κατά μήκος του στα όρια της Βουλιάστας (παροχή υπηρεσιών)», συνολικού 
ύψους 24.800,00€, µε Φ.Π.Α. (αριθμ.πρωτ. 14849/1525/02-02-2022) 
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9. «Προστασία πρανών ποταμού Λούρου στη θέση «Μπέλκος» (παροχή υπηρεσιών)», συνολικού ύψους 24.800,00€, µε Φ.Π.Α., 
(αριθμ.πρωτ:209923/20262/29-12-2021) 

10. «Εργασίες καθαρισμού, διευθέτησης και προστασίας πρανών Λούρου ποταμού στη θέση ‘’Γωνιά’’ (παροχή υπηρεσιών)», συνολικού 
ύψους 24.800,00€, µε Φ.Π.Α (αριθμ.πρωτ:181570/17828/15-11-2021) 
Την ίδια στιγμή όμως, για την περιοχή, υπάρχουν και εργασίες για την απομάκρυνση των πλατάνων  σε διαφορετικούς αυτή τη φορά 
εργολάβους:  

✓ «Καθαρισμός ποταμού Λούρου από ξερούς κορμούς δέντρων και φερτών υλικών μετά τις πρόσφατες πλημμύρες (παροχή 
υπηρεσιών)» 24.800,00 € με τον ΦΠΑ (αριθμ. Πρωτ. 7341/633/20-01-2022) 

✓ «Εργασίες κοπής και απομάκρυνσης ξερών πλατάνων εκατέρωθεν του ποταμού Λούρου από Τέροβο έως Κουκλέσι (παροχή 
υπηρεσιών) προϋπολογισμού 24.800,00€ με ΦΠΑ, (αριθμ.πρωτ. 195650/19021/06-12-2021) 

✓ «Κατασκευή βάθρων γέφυρας ποταμού Λούρου µετά από κατάρρευση (παροχή υπηρεσιών)», συνολικού ύψους 24.800,00€ (αριθμ. 
Πρωτ. 182794/17934/16-11-2021) 

✓ «Καθαρισμός Λούρου ποταμού» (Παροχή υπηρεσιών) 24.800,00 € με τον ΦΠΑ (αριθμ. Πρωτ. 54621/22-04-2021) 
✓ «Κοπή ξερών πλατάνων προσβεβληµένων από την ασθένεια του µεταχρωµατικού έλκους δίπλα στο ποτάµι στις Τ.Κ. Μουσιωτίτσας και 

Βουλιάστας (παροχή υπηρεσιών)» προϋπολογισμού 24.800,00€ με ΦΠΑ,  (αριθμ.πρωτ  1956/2165/11-02-2021) 
Η αξία των έργων στο Λούρο μόνο για ένα χρόνο είναι ενδεικτική για το συνολικό ποσό που έχει δαπανηθεί μόνο στην τελευταία 
θητεία για το σύνολο των ποταμών της Ηπείρου χωρίς σχεδιασμό για ουσιαστική αντιπλημμυρική προστασία. Εκατοντάδες χιλιάδες 
ευρώ δαπανώνται για έργα που γίνονται «με υπόδειξη» του υπαλλήλου και «προφορικές οδηγίες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου» 
σαν αυτές που δόθηκαν και στα έργα του Λούρου.  
Συμπληρωματικά αν όχι ενθαρρυντικά στην ασυδοσία της Περιφέρειας Ηπείρου δρα η αδιαφορία όλων των εμπλεκόμενων ελεγκτικών 
μηχανισμών (Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου, Διεύθυνση Δασών κοκ)  που δεν έβλεπαν τα εκατοντάδες 
έργα της Περιφέρειας Ηπείρου τόσα χρόνια σε μια περιοχή γνωστή για τους ορεινούς όγκους και τα ποτάμια οικοσυστήματα, μέχρι 
που οδηγηθήκαμε στην περιβαλλοντική καταστροφή του ποταμού Λούρου .  
Η Περιφερειακή Αρχή καλείται  
1_ να συντάξει μελέτες για την αντιπλημμυρική προστασία ολόκληρης της λεκάνης απορροής του Λούρου κατά προτεραιότητα καθώς 
και όλων των ποταμών της Ηπείρου.  
2_ να υποβάλει προτάσεις για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς που προξένησε χωρίς φυσικά να επιβαρύνει το λαό με 
επιπλέον κόστος, και νέες απευθείας αναθέσεις σε τεχνικά γραφεία.  
3_ να συστήσει και να στελεχώσει Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας κατά το παράδειγμα της Περιφέρειας Αττικής   για 
την σύνταξη μελετών και εκπόνηση έργων για την αντιπλημμυρική προστασία της Ηπείρου  
4_Να αναλάβει πρωτοβουλίες (χρηματοδότηση έρευνας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων , διοργάνωση συνεδρίων κ.λπ.) 
για εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση της ασθένειας των πλατάνων  
 

Οι συνδυασμοί που συνυπογράφουμε και καταθέτουμε το παρόν, θεωρούμε ευνόητο ότι κατά τη συζήτηση του υπόψη θέματος 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο καθένας από τους συνυπογράφοντες συνδυασμούς θα αναπτύξει τη θέση του για το συνολικότερο 
πλαίσιο της προστασίας των ποταμών και της αντιπλημμυρικής προστασίας της Ηπείρου  » 
 

5. Το από 8/12/2022 ΥΠΟΜΝΗΜΑ των κατοίκων των περιοχών Τερόβου , Κουκλεσίου και Ραψαίων του Δήμου Δωδώνης Ν. 

Ιωαννίνων, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 193852/3458/8-12-2022) (συνημμένα με α/α: 72  στο φάκελο 2/2022 

συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), το οποίο παρατίθεται αυτούσιο, ως κάτωθι:  

«ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
Των κατοίκων των περιοχών Τερόβου, Κουκλεσίου και Ραψαίων του Δήμου Δωδώνης Νομού Ιωαννίνων, που υπογράφουν στο τέλος 
του κειμένου. 

Αξιότιμοι κύριοι και αρμόδιοι υπάλληλοι και υπεύθυνοι των υπηρεσιών στις οποίες απευθυνόμαστε. 
Εμείς που υπογράφουμε το παρόν υπόμνημα, είμαστε οι ίδιοι, που σε ανύποπτο χρόνο και αυτό το τονίζουμε εξαρχής και με τον 
πλέον εμφανή τρόπο, για να μην εκληφθεί με διαφορετική οπτική η παρούσα έγγραφη παρέμβασή μας, με κραυγή αγωνίας και όχι 
μόνο, απευθυνθήκαμε εγγράφως στην Περιφέρεια Ηπείρου και την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, θέτοντας το μεγάλο ζήτημα της 
αντιπλημμυρικής προστασίας των περιοχών που ζούμε με τις οικογένειές μας, έχουμε τα σπίτια και τις κατοικίες, το ζωικό κεφάλαιο 
και τις εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτησή του, τα χωράφια μας, τις ιδιοκτησίες κ.λπ., παραποτάμια του Λούρου, από την 
απερίγραπτη κατάσταση που είχε διαμορφωθεί, που μάλιστα παραστατικά αποτυπώνονταν και σε φωτογραφίες που υποβάλλαμε 
με το σχετικό αίτημά μας. 
Για αυτή την πραγματική κατάσταση, δεν μιλάει ήδη κανένας, ουδείς δεν αναφέρεται στο πραγματικό και αδιαμφισβήτητο γεγονός 

ότι με την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στο ποτάμι, κινδύνευαν άμεσα να πλημμυρίσουν σπίτια, να πνιγούν άνθρωποι, να πνιγεί 
ζωικό κεφάλαιο και εγκαταστάσεις, όλη η ευρύτερη περιοχή να καλυφθεί από ανεξέλεγκτα νερά πλημμύρας. Και τούτο και αυτό το 
γνωρίζουν άπαντες, γιατί τα πάμπολλα πλατάνια που λόγω της ολικής καταστροφής που υπέστησαν λόγω του μεταχρωματικού 
έλκους, είχαν καταπέσει στο ποτάμι και κείμενα ανεξέλεγκτα εντός της ευρύτερης κοίτης του ποταμού, αποτελούσαν φράχτες και 
εμπόδια της ακώλυτης ροής των νερών, με την πρώτη δυνατή βροχή και την αύξηση των ποσοτήτων του νερού, δημιουργούσαν 
κατάσταση ανεξέλεγκτης ροής του ποταμού, σε πολλαπλές κατευθύνσεις, εκτός διαμορφωμένης κοίτης, που ουσιαστικά δεν υπήρχε, 
με ροή και κατεύθυνση των νερών εντός των ιδιοκτησιών μας, των σπιτιών, των χωραφιών και περιουσιών μας και τους ίδιους να 
παρακολουθούμε και να προσευχόμαστε να μην είναι η τωρινή στιγμή που θα πνιγούμε. Αυτή την πραγματική κατάσταση, ούτε ήρθε 
να την δει, ούτε την εκθέτει κανείς μέχρι σήμερα. Απευθυνθήκαμε καταρχήν στον Δήμο Δωδώνης και στον κ. Δήμαρχο, ζητώντας την 
άμεση παρέμβαση και τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την λύση του προβλήματος και την προστασία της ανθρώπινης 
ζωής και των περιουσιών μας. Καμμία ανταπόκριση και με παραπομπή μας στους αρμοδίους, αφού ο Δήμος δήλωνε αναρμοδιότητα. 
Απευθυνθήκαμε στη συνέχεια στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, εκθέτοντας και με φωτογραφίες την 
κατάσταση, που εγκυμονούσε άμεσο κίνδυνο της ζωής και της περιουσίας. Πέρασε αρκετό διάστημα. Οι πιέσεις και παρεμβάσεις εκ 
μέρους μας συνεχείς, με την αγωνία μάλιστα να εκτελεσθούν οι παρεμβάσεις και η απομάκρυνση καταρχήν των κατεστραμμένων και 
πεσμένων πλατάνων και κορμών, σε χρόνο, πριν αρχίσουν οι βροχές, με ανομβρία και χωρίς ροή υδάτων. 
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Πράγματι, η Περιφέρεια Ηπείρου με τις τεχνικές της υπηρεσίες, προέβη κατά τον πρόσφατο χρόνο και με βάση τις ως άνω 

κατάλληλες συνθήκες, στην απομάκρυνση των κατεστραμμένων κορμών δένδρων και πλατάνων, στην καταρχήν αντιπλημμυρική 

θωράκιση της όχθης του ποταμού, για την αποτροπή της πλημμύρας και την απαιτούμενη διευθέτηση της κοίτης. Όλα τα παραπάνω, 

αποτελούν σανίδα σωτηρίας για την επιβίωσή μας, για την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων, για την αποτροπή κινδύνου κατά 

της ζωής και των περιουσιών. 

Όμως οι απαιτούμενες παρεμβάσεις σταμάτησαν και δεν ολοκληρώθηκαν, μετά το ζήτημα που προέκυψε, για δήθεν αλλοίωση του 

περιβάλλοντος, για μη νόμιμες παρεμβάσεις κ.λπ. 

Με το παρόν λοιπόν υπόμνημα, όλοι εμείς που το υπογράφουμε, με την ίδια κραυγή αγωνίας επανερχόμαστε στο μεγάλο πρόβλημα 

που είναι υπαρκτό και δεδομένο και ζητάμε την συνέχιση όλων των απαιτούμενων παρεμβάσεων και τεχνικών έργων για την 

αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Ζητάμε την ολοκλήρωση των έργων. Με την απομάκρυνση όλων των κατεστραμμένων 

πλατάνων και κορμών, την αντιπλημμυρική προστασία της όχθης και την διευθέτηση της κοίτης, την κατασκευή απαιτούμενων 

φραγμάτων κ.λπ. Στη συνέχεια και παράλληλα μπορούν να φυτευθούν υδρόφυλα δένδρα, να γίνουν λεκάνες προστασίας της 

πανίδας και χλωρίδας και οτιδήποτε είναι αναγκαίο για την περαιτέρω ανάδειξη του περιβάλλοντος και της περιοχής.» …. 

6. Το υπ αριθμ. πρωτ. 175740/3132/29-11-2022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η-Τμήμα 

Υδροοικονομίας-.  με θέμα  «Απάντηση σε έγγραφο σχετικά με παρεμβάσεις στον ποταμό Λούρο και περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις»  και το υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 188276/1502/5-12-2022 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων-

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων-, με θέμα «Ενέργειες μετά από παρεμβάσεις σε τμήμα του ποταμού Λούρου λόγω 

πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας στα ύδατα, στην βιοποικιλότητα και απώλειας ενδιαιτημάτων της υδροχαρούς 

βλάστησης εφαρμογή του Π.Δ. 148/2009 για την «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών στο 

περιβάλλον»,    όπως κατατέθηκαν ως εισηγητικά στοιχεία  από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Αλ. Καχριμάνη  (συνημμένα 

με α/α: 73 και α/α 74, αντίστοιχα, στο φάκελο 2/2022 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.) και 

αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 

 

7. Την αναλυτική εισήγηση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κου Αλ. Καχριμάνη,  για το συζητούμενο θέμα,  με 

αναφορά σε σχετικά έγγραφα, αποφάσεις,  εκθέσεις των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου,  

υπομνήματα κ.λπ.,  που γνωστοποιήθηκαν και κατατέθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως επίσης και 

συνόλου φωτογραφικού υλικού, που προσδιορίζεται από τα παρακάτω στοιχεία και δεδομένα:  

"Η Περιφέρεια Ηπείρου, δια των νομίμων υπηρεσιών της ενήργησε απολύτως νόμιμα και υπάρχει απόλυτη άρνηση 
ότι με την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών στο ποταμό Λούρο,  προκάλεσε περιβαλλοντικό πρόβλημα",  
θέτοντας εξαρχής υπόψη προς το Συμβούλιο και τις σχετικές εκθέσεις αυτοψίας του αρμοδίου τμήματος 
Υδροοικονομίας  της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου, που αναφέρονται στην εκτέλεση από τις 
υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου στην υπόψη περιοχή, "έργων καθαρισμού και ήπιας διευθέτησης της κοίτης 
του ποταμού για την προστασία των παραποτάμιων ιδιοκτησιών, εν αναμονή των βροχοπτώσεων της χειμερινής 
περιόδου, στην παρατεταμένη ανομβρία της  υπόψη χρονικής περιόδου και ότι τα έργα αυτά,  δεν ευθύνονται για 
την διακοπή της ροής των υδάτων καθώς αυτό δεν δικαιολογείται  από το είδος των εργασιών που 
πραγματοποιήθηκαν. Δεν πραγματοποιήθηκε η δημιουργία κάποιου φράγματος κοίτης και δεν έγιναν έργα 
εκτροπής της κοίτης".  
Ανέγνωσε επίσης, όλο το κείμενο του υποβληθέντος υπομνήματος και στο ίδιο Περιφερειακό Συμβούλιο και τις 
αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου, των κατοίκων  των περιοχών Τερόβου, Κουκλεσίου και Ραψαίων 
του Δήμου Δωδώνης, που λεπτομερώς αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή  και τα 
προβλήματα που αντιμετώπισαν στο παρελθόν και αντιμετωπίζουν από τα πλημμυρικά φαινόμενα  που έχουν 
προκληθεί από την κατάσταση που επικρατούσε στο ποτάμι,  με κίνδυνο της ζωής προσώπων, καταστροφής οικιών 
και άλλων επιχειρήσεων, λόγω της απόφραξης του ποταμού από τα ξηραμένα και κατεστραμμένα πλατάνια, που 
έχουν καταπέσει ανεξέλεγκτα από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους και όχι μόνο (φερτών υλικών κ.λπ.) 
και οι οποίοι μάλιστα ζητούν με την ίδια αναφορά, την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων για την αντιπλημμυρική 
θωράκιση της περιοχής.   
 Επισήμανε επίσης, το γεγονός ότι πάμπολλες αιτήσεις και αναφορές έχουν γίνει και στο παρελθόν από κατοίκους 
προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, που ζητούν την παρέμβαση της Περιφέρειας Ηπείρου και των υπηρεσιών τους, ώστε 
να μην  πλημμυρίσουν και πνιγούν. 
  Ανέγνωσε επίσης προς το Περιφερειακό Συμβούλιο και κατέθεσε στο σώμα, έγγραφο που υπογράφεται από τον 
Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού κ. Μπαρέλο, που αναφέρεται στις 
βροχοπτώσεις στο ποταμό Λούρο και την ευρύτερη περιοχή την περυσινή περίοδο του Δεκεμβρίου του 2021 και 
των πλημμυρικών φαινομένων που προκλήθηκαν, με πρόκληση σημαντικότατων ζημιών μέχρι την περιοχή του 
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Αμβρακικού.  "Εμείς, τόνισε ο κ. Περιφερειάρχης, ενεργήσαμε στα πλαίσια της αρμοδιότητας που μας έχει 
ανατεθεί από το Νόμο όσον αφορά την αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών ευθύνης μας, ενεργήσαμε όχι 
μόνο στο ποταμό Λούρο, αλλά και στον Αχέροντα και στον Καλαμά  και όπου αλλού χρειάζεται και σώσαμε 
περιουσίες και κόσμο. Αν δεν παρεμβαίναμε και δεν ενεργούσαμε όπως ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε, 
σήμερα θα ήμασταν υπόλογοι για την καταστροφή που θα προκαλούνταν και τον κίνδυνο της ζωής και των 
προσώπων.  Και στην προκειμένη περίπτωση ενεργήσαμε σε μια περιοχή, που είχε κηρυχθεί σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης, κατάσταση κατεπείγουσα και έκτακτης ανάγκης που εξακολουθούσε να είναι σε ισχύ".  Τόνισε 
επίσης ότι για τις παρεμβάσεις που έγιναν στην συγκεκριμένη περιοχή του Λούρου και την απομάκρυνση των 
κατεστραμμένων πλατάνων λόγω του μεταχρωματικού έλκους, που αποτελεί μια μάστιγα, που έχει ξηράνει το 
σύνολο σχεδόν των πλατάνων στους ποταμούς και όχι μόνο, ήταν σε άμεση συνεργασία και συνεννόηση και με τις 
αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες του Νομού, που κατά ένα τρόπο επέβλεπαν ουσιαστικά και ενέκριναν τις σχετικές 
εργασίες.   
Στη συνέχεια ο κ. Περιφερειάρχης, επέδειξε προς το Συμβούλιο και τα μέλη του, σειρά φωτογραφικού υλικού, που 
μάλιστα είχαν ληφθεί σε ανύποπτο χρόνο και πριν την εκτέλεση των παρεμβάσεων των υπηρεσιών της 
Περιφέρειας, που παραστατικά αποτύπωναν την κατάσταση της απόλυτης ξηρασίας και της διακοπής της ροής των  
υδάτων στον ποταμό Λούρο και σε τμήματά του, λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας.  Επιδεικνύοντας μάλιστα το 
ως άνω φωτογραφικό υλικό της κατάστασης στο ποτάμι λόγω της ανομβρίας, ζήτησε από τον παριστάμενο 
επικεφαλής της παράταξης "Ηπειρος Όλον" κ. Δημητρίου, που γνωρίζει όσο κανείς άλλος την περιοχή και τον 
ποταμό Λούρο,  αφού στο παρελθόν έχει εργαστεί στον ιχθυογεννητικό σταθμό Λούρου, να απαντήσει και 
τοποθετηθεί αν και στο παρελθόν, λόγω παρατεταμένης ανομβρίας είχε στεγνώσει το ποτάμι, χωρίς καθόλου ροή 
νερού.  Ο κ. Δημητρίου, πράγματι επιβεβαίωσε ότι και στο παρελθόν, λόγω της ανομβρίας έχει στεγνώσει το 
ποτάμι. 
  Στη συνέχεια επέδειξε φωτογραφικό υλικό, μετά την εκτέλεση των παρεμβάσεων και μετά από την πρώτη 
βροχόπτωση, με την κανονική ροή των νερών στο ποτάμι. Τόνισε επίσης, σε σχέση και με το φωτογραφικό υλικό 
που παρουσίασε, ότι λόγω της ανομβρίας, νερό δεν έτρεχε και από το ίδιο το σημείο των πηγών του Λούρου. Πως 
μπορεί να ευθύνεται η Περιφέρεια Ηπείρου και οι υπηρεσίες της σημείωσε, όταν δεν υπάρχει ροή στις ίδιες τις 
πηγές και ανεξάρτητα από τις εργασίες, που διήρκησαν λίγες ημέρες. Επίσης και ως προς τα ψόφια ψάρια που 
εμφανίστηκαν στις φωτογραφίες,  έθεσε το ζήτημα και ερώτημα, πώς μπορεί  σε λίγες ημέρες που διήρκησαν οι 
εργασίες, να εξατμίστηκε το νερό στις δεξαμενές - μπάρες που συγκεντρώνουν νερό και έχουν και σχετικό βάθος 
και φέρουν ψάρια.  
Στη συνέχεια, ο κ.  Περιφερειάρχης έθεσε το θέμα της πλήρους εγκατάλειψης του ιχθυογεννητικού σταθμού 
Λούρου, επιδεικνύονταν μάλιστα και φωτογραφίες για την κατάσταση εγκατάλειψης που επικρατεί.   Τόνισε 
μάλιστα, ότι είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον για το Λούρο και επίσης τον ίδιο το σταθμό, όπως επίσης και για τις 
μονάδες που παράγουν την γνωστή πέστροφα, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την έλλειψη αδειών 
λειτουργίας και επίσης με την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, ώστε εδώ και πολύ καιρό έχει ζητήσει να 
αναλάβει η Περιφέρεια τον ιχθυογεννητικό σταθμό και την επαναλειτουργία του και ότι μονίμως θέτει και 
εργάζεται για την επίλυση των προβλημάτων των μονάδων, ζητώντας την συστράτευση και βοήθεια όλων για την 
επίλυση των όποιων προβλημάτων στην περιοχή.  

 
Συνοψίζοντας λοιπόν  και με βάση όλα τα παραπάνω, ο Περιφερειάρχης  κατέληξε και έθεσε προς το Συμβούλιο τα 

παρακάτω:  

«Ενημερώνοντας λοιπόν,  λεπτομερώς το Περιφερειακό Συμβούλιο για το υπόψη θέμα της εν γένει αντιπλημμυρικής προστασίας 

και επίσης συγκεκριμένα, για το ζήτημα των παρεμβάσεων στον ποταμό Λούρο, ζητώ να αποδεχθεί το Συμβούλιο τη θέση της 

Περιφέρειας και των υπηρεσιών της, ότι η Περιφέρεια δια των υπηρεσιών της ενήργησε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, ως 

όφειλε να ενεργήσει, για την άρση κατεπείγουσας ανάγκης και την αποτροπή επικείμενου κινδύνου επέλευσης πλημμυρικών 

φαινομένων σε βάρος προσώπων και περιουσιών, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες και ενδεικνυόμενες τεχνικές ενέργειες 

που έπρεπε να γίνουν, χωρίς την πρόκληση ουδεμίας περιβαλλοντικής συνέπειας σε βάρος του οικοσυστήματος εξαιτίας των ίδιων 

απαραίτητων και αναγκαίων παρεμβάσεων. 

Η Περιφέρεια δε Ηπείρου με τις υπηρεσίες της, δηλώνει παρούσα και είναι διατεθειμένη να προβεί σε κάθε αναγκαία παρέμβαση, 

ενέργεια, εκτέλεση έργου, βελτίωση υπαρχόντων υποδομών, όπως o υπάρχων ιχθυογεννητικός σταθμός κ.λπ., για την επίλυση 

κάθε σχετικού προβλήματος και την ανάδειξη και βελτίωση του οικοσυστήματος όχι μόνο του ποταμού Λούρου, αλλά όλων των 

άλλων συναφών οικοσυστημάτων, όπως μέχρι σήμερα κάνει.»   

 

8. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.  

       & ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης) 
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αφού αποδέχθηκε ότι η Περιφέρεια  Ηπείρου, διά των Υπηρεσιών της ενήργησε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, ως όφειλε να 

ενεργήσει, για την άρση κατεπείγουσας ανάγκης και την αποτροπή επικείμενου κινδύνου επέλευσης πλημμυρικών  φαινομένων 

σε βάρος προσώπων και περιουσιών, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες και ενδεικνυόμενες τεχνικές ενέργειες που έπρεπε να 

γίνουν, χωρίς την πρόκληση ουδεμίας περιβαλλοντικής  συνέπειας σε βάρος του οικοσυστήματος εξαιτίας των ίδιων απαραίτητων 

και αναγκαίων παρεμβάσεων 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση: 16/60/15-12-2022) 

Αποδέχεται την εισήγηση-τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κου Αλ. Καχριμάνη και περαιτέρω αποφασίζει ως κάτωθι: 

Η Περιφέρεια Ηπείρου,  με τις Υπηρεσίες της, να προβεί σε κάθε αναγκαία παρέμβαση, ενέργεια, εκτέλεση έργου για τη βελτίωση 

υπαρχόντων υποδομών, όπως ο υπάρχων ιχθυογεννητικός σταθμός κ.λπ., για την επίλυση κάθε σχετικού προβλήματος και για την 

ανάδειξη και βελτίωση του οικοσυστήματος όχι μόνο του ποταμού Λούρου, αλλά και των άλλων συναφών οικοσυστημάτων.  

Και ειδικότερα: 

1. Η Περιφέρεια Ηπείρου να ζητήσει από τα αρμόδια Υπουργεία: 

α) να  αναλάβει εκείνη τον Ιχθυογεννητικό Σταθμό Λούρου, έτσι ώστε να επιτύχει τον εμπλουτισμό όλων των ποτάμιων 

συστημάτων με τον κατάλληλο κάθε φορά γόνο 

β) να λυθεί το ζήτημα αδειοδότησης όλων των Ιχθυοτροφείων που λειτουργούν στην περιοχή 

 

2.Η Περιφερειακή Αρχή  να συντάξει μελέτες για την αντιπλημμυρική προστασία ολόκληρης της λεκάνης απορροής του Λούρου,  

κατά προτεραιότητα,  καθώς και όλων των ποταμών της Ηπείρου 

 

3.Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αποζημίωση της πληγείσας επιχείρησης στον ποταμό Λούρο   

      

 
 
 
Μειοψηφούν οι παρατάξεις «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», «ΚΟΙΝΟ των ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»,  «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» 
και «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»,   οι οποίες πρότειναν ως κάτωθι:   
« Η Περιφερειακή Αρχή καλείται  

1.  Να συντάξει μελέτες για την αντιπλημμυρική προστασία ολόκληρης της λεκάνης απορροής του Λούρου κατά προτεραιότητα καθώς 
και όλων των ποταμών της Ηπείρου.  

2. Να υποβάλει προτάσεις για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς που προξένησε χωρίς φυσικά να επιβαρύνει το λαό με 
επιπλέον κόστος, και νέες απευθείας αναθέσεις σε τεχνικά γραφεία.  

3. Να συστήσει και να στελεχώσει Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας κατά το παράδειγμα της Περιφέρειας Αττικής   για την 
σύνταξη μελετών και εκπόνηση έργων για την αντιπλημμυρική προστασία της Ηπείρου  

4. Να αναλάβει πρωτοβουλίες (χρηματοδότηση έρευνας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, διοργάνωση συνεδρίων κ.λπ.) 
για εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση της ασθένειας των πλατάνων  

5.  Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ηπείρου, ως επισπεύδουσας Αρχής, να αναζητηθεί λύση στο ζήτημα των παραποτάμιων 
επιχειρήσεων και παραγωγών, να απευθυνθούν με νέο αίτημα στο αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να δοθεί λύση παραχώρησης κατά χρήση 
των εκτάσεων αυτών  
         

 
Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

 
 
    Η Πρακτικογράφος       Η  Πρόεδρος του Π.Σ.                
     Θεοδώρα Κ. Μήτσιου        Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα 
     

Ο Αντιπρόεδρος του  Π.Σ 
         Τρομπούκης Δημήτριος 
    Ακριβές Απόσπασμα 
   Η Γραμματέας του Π.Σ. 

      Αργυρώ Παππά         Ο Γραμματέας του Π.Σ. 
         Γκαμπρέλας Δημήτριος 
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