
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ: 
 

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989,  E-MAIL:info@filiates.gr  
Σελίδα 1 από 3 

 

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                            

∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Πληρ.: ∆ιαµάντη Άννα 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 8 
Τ.Κ. 46 300 - Φιλιάτες 
ΤΗΛ.: 26643 60155 
FAX: 26640 22989 
E-mail: info@filiates.gr 
http: www.filiates.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το µε αρ. 20η /2012 πρακτικό της από 26ης Σεπτεµβρίου 2012 τακτικής 
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης :  152/ 2012 

Περίληψη: Γνωµοδότηση σχετικά µε τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων (Ε.Π.Ο) της δραστηριότητας «Κατασκευή και λειτουργία 

αρδευτικής γεώτρησης βάθους 50µ. στη θέση ΛΙΟΨΗ της ΤΚ 

Ασπροκκλησίου, ∆Ε Σαγιάδας ∆ήµου Φιλιατών του Παναγιώτη 

Λευτέρη» 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 
26η , του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 , 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 
14425/20.9.2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε 
νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010.  
     Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) µελών 
βρέθηκαν  παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) µέλη και απόντα τα τρία (3)  και 
συγκεκριµένα: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆.Σ. 
2. Μπουτάσης Ελευθέριος 
3. Κωστάρας Σταύρος 
4. Φερεντίνος Λάµπρος 
5. Τσέκας Νικόλαος 
6. Βλάχος Παρασκευάς 
7. Μποροδήµου Γεωργία 
8. Στεργίου Παναγιώτης 
9. Νικολαϊδου Ελένη 
10. Τσότσης ∆ηµήτριος 
11. Μπεράτης Γεώργιος (Γραµ. ∆.Σ.) 
12. Ρούµπης Γεώργιος 
13. Λένης Φίλιππος 
14. ∆άλλας Γεώργιος 
15. Γκίκας Θωµάς 
16. Φερεντίνος Μιλτιάδης 

17. Γκίζας Χρήστος (Αν/δρος  ∆.Σ.) 
18. Μποροδήµος Ιωάννης 
19. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
20. Καψάλης ∆ηµήτριος 
21. Λάγκαρη Ειρήνη 
22. Μποροδήµος Κων/νος 
23. Τόλης Χριστόφορος 
24. Ρέγκας Λαέρτης 
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ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 

1. Μπάντιος Ελευθέριος 
2. Μάνος Κων/νος 
3. Σωτηρίου Παναγιώτης 

 
 Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι 
Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ Μάνος 
Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Καπουράνης Γεώργιος, Σιοκόλης 
Ευάγγελος, Σοκόλης Ευάγγελος, Μπότσιου ∆ηµητρούλα, Καλιαµούρης Χρήστος, 
Στεργίου Γεώργιος, Μπότος Μάρκος, Μπόκας Κοσµάς, ∆ηµητρίου Χρήστος, Γκόγκος 
Αλέξανδρος, Ζπήτας ∆ηµήτριος, ∆όβρας Μιχαήλ, Γιοβάνης Ευάγγελος, Αναστασίου 
Σωκράτης, Νάστος Μηνάς, Καραµπίνας Βασίλειος 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, 
χωρίς ψήφο. 
     Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών, 
κα ∆ιαµάντη Άννα. 
     Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα  
αποφασίστηκε η συζήτηση  ενός (1) θέµατος εκτός ηµερησίας διάταξης, το οποίο 
κρίθηκε επείγον λόγω προθεσµίας και είναι: Ορισµός µέλους στην κοινή 
επιτροπή παρακολούθησης της προγραµµατικής σύµβασης της πράξης 
«Προµήθεια εξοπλισµού Τµήµατος Ένταξης 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Φιλιατών»  
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 
στον  Α/δήµαρχο κ. Κωστάρα Σταύρο, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τα εξής: 
Με το υπ΄αριθµ. 64822/4073/8-8-2012 έγγραφό του, το Τµήµα Περιβάλλοντος και 
Υδροιοκονοµίας της ΠΕ.Θεσπρωτίας, Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και 
Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) της παραπάνω δραστηριότητας, που έχει συνταχθεί από την 
Γεωλόγο Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη και µας ζητά να γνωµοδοτήσουµε σχετικά, 
όπως ορίζει η Παράγραφος 3 του Άρθρου 11 της ΚΥΑ 11014/703/Φ 104/2003 (ΦΕΚ 
332Β/20-03-03) 

    Πρόκειται για την κατασκευή και λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης βάθους 50µ. 
Αυτή θα πραγµατοποιηθεί σε ελαιώνα εµβαδού 8.316,33 µ2,στο οποίο φύονται 50 
ελαιόδεντρα , εσπεριδοειδή και διάφορα µποστανικά ιδιοκτησίας του κ. Παναγιώτη 
Λευτέρη του Γιάννη, όπως ακριβώς φαίνεται στο συνηµµένο Τοπογραφικό 
∆ιάγραµµα του Τοπογράφου Μηχανικού Παναγιώτη Πάντου, στη θέση  ΛΙΟΨΗ  εντός 
της Τοπικής Κοινότητας Ασποκκλησίου. Σκοπός της γεώτρησης είναι η κάλυψη των 
αναγκών σε νερό για την καλλιέργεια – παραγωγή των παραπάνω ειδών. 

   Τα συµπεράσµατα της  Μελέτης Περιβαλλοντικών Περιπτώσεων όσον αφορά την 
λειτουργία του έργου είναι τα εξής. 

• ∆εν αναµένονται επιπτώσεις επί του εδάφους 
• ∆εν θα προκύψουν προβλήµατα για την χλωρίδα και πανίδα της περιοχή; 
• ∆εν θα προκληθεί πρόβληµα στα φυσικά αποθέµατα του ποταµού Καλαµά 
• ∆εν αναµένονται επιπτώσεις επί των φυσικών πόρων 
• Η λειτουργία του έργου δεν επιφέρει επιπτώσεις στην κοινή ωφέλεια 
• Το υπ΄όψιν έργο δεν επηρεάζει αισθητικά το τοπίο της περιοχής ούτε 
παρεµποδίζει την θέα του ορίζοντα. 
• ∆εν θα επηρεαστεί το µικροκλίµα της περιοχής 
• Η στάθµη θορύβου δεν θα ξεπερνά τα 65 ντεσιµπέλ ,όριο που ορίζεται από το 
Π∆ 1180/81 
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• Τέλος, δεν θα υπάρξουν εκποµπές σωµατιδίων ούτε θα προκύψουν στερεά και 
υγρά απόβλητα. 
Για τους παραπάνω λόγους και λαµβάνοντας υπ΄όψιν: 
 
- Το υπ΄αριθµ 64822/4073/8-8-2012 έγγραφό του, το Τµήµα Περιβάλλοντος και 
Υδροιοκονοµίας της ΠΕ.Θεσπρωτίας  

- Τις Παραγράφους 2,3,4 του Άρθρου 11 της ΚΥΑ 11014/703/Φ 104/2003 (ΦΕΚ 
332Β/20-03-03)  

- Την συνηµµένη Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση 
(Π.Π.Ε.Α.)του Γεωλόγου Κων/νου Τριανταφυλλίδη µαζί µε τα συνηµµένα 
σχεδιαγράµµατα 

- Την υπ΄αρίθµ 2/30-8-2012 θετική γνωµοδότηση της Τοπικής Κοινότητας 
Ασπροκκλησίου (µε την προϋπόθεση ότι θα γνωµοδοτήσουν θετικά και οι υπόλοιπες 
συναρµόδιες υπηρεσίες και δεν θα προκύψουν προβλήµατα στον υδροφόρο 
ορίζοντα)           

                                              Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι  

όπως γνωµοδοτήσουµε θετικά στη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(Ε.Π.Ο) της δραστηριότητας «Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης 
βάθους 50 µ στη θέση ΛΙΟΨΗ του ΤΚ Ασπροκκλησίου ,∆Ε Σαγιάδας ∆ήµου Φιλιατών 
του κ Παναγιώτη Λευτέρη» µε την προϋπόθεση ότι θα γνωµοδοτήσουν θετικά και οι 
υπόλοιπες συναρµόδιες υπηρεσίες και δεν θα προκύψουν προβλήµατα στον 
υδροφόρο ορίζοντα.                                      
     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Α/δήµαρχου κ. Κωστάρα Σταύρου 
την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Γνωµοδοτεί  θετικά στη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(Ε.Π.Ο) της δραστηριότητας «Κατασκευή και λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης 
βάθους 50 µ στη θέση ΛΙΟΨΗ του ΤΚ Ασπροκκλησίου , ∆Ε Σαγιάδας ∆ήµου Φιλιατών 
του κ. Παναγιώτη Λευτέρη» µε την προϋπόθεση ότι θα γνωµοδοτήσουν θετικά και οι 
υπόλοιπες συναρµόδιες υπηρεσίες και δεν θα προκύψουν προβλήµατα στον 
υδροφόρο ορίζοντα. 
Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για κάθε παραπέρα 
ενέργεια. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους 
που έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση αυτή. 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. 
 
              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                           (Υπογραφές) 
            ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ 

 
Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ 
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