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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το µε αρ. 7ο /2013 πρακτικό της από 11ης Μαρτίου 2013 έκτακτης 
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 

 
Αριθµός απόφασης : 46 / 2013 

Περίληψη: Γνωµοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Υδροηλεκτρικού Έργου στον ΚΑΛΑΜΑ στην θέση «ΑΒΑΡΙΤΣΑ». 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα 
την 11η , του µηνός Μαρτίου του έτους 2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:30 , 
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 
1992/21-2-2013 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 δέκα πέντε (15) µέλη και απόντα τα δώδεκα (12)  
και συγκεκριµένα: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆.Σ. 
2. Κωστάρας Σταύρος 
3. Φερεντίνος Λάµπρος 
4. Βλάχος Παρασκευάς 
5. Μποροδήµου Γεωργία 
6. Μπάντιος Ελευθέριος 
7. Στεργίου Παναγιώτης 
8. Τσότσης ∆ηµήτριος 

9. Μπεράτης Γεώργιος (Γραµ. ∆.Σ.) 
10. Σωτηρίου Παναγιώτης 
11. Λένης Φίλιππος 
12. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
13. Καψάλης ∆ηµήτριος 
14. Μποροδήµος Κων/νος 
15. Τόλης Χριστόφορος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 
1. Μπουτάσης Ελευθέριος 

2. Γκίκας Θωµάς 

3. Μποροδήµος Ιωάννης 

4. Λάγκαρη Ειρήνη 
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5. Μάνος Κων/νος 

6. Τσέκας Νικόλαος 

7. Νικολαϊδου Ελένη 

8. Ρούµπης Γεώργιος 

9. ∆άλλας Γεώργιος 

10. Φερεντίνος Μιλτιάδης 

11. Γκίζας Χρήστος (Αν/δρος  ∆.Σ.) 

12. Ρέγκας Λαέρτης 

 
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., 
Σοκόλης Ευάγγελος, Γκρέµος Θωµάς, Μπότος Ηλίας, Μπάτσης ∆ηµήτριος, Γκόγκος 
Αλέξανδρος, Κάτσιος Μιχαήλ, ∆όβρας Μιχαήλ Γιοβάνης Ευάγγελος,  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. 
      
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το µοναδικό  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το 
λόγο στον  κ. ∆ήµαρχο, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα 
εξής: 

Με βάση το έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, Γενικής ∆/νση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού, καλούµαστε να γνωµοδοτήσουµε για την 
Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία 
Μικρού  Υδροηλεκτρικού (ΜΥΗΕ ΚΑΛΑΜΑΣ) της εταιρείας ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – 
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε εγκατεστηµένης ισχύος 5,8 ΜW επί του ποταµού Καλαµά,  
στα διοικητικά όρια των ∆ήµων Σουλίου και Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου, χωρίς να µας έχει σταλεί και η µελέτη που 
καλούµαστε να γνωµοδοτήσουµε κατά συνέπεια θα γνωµοδοτήσουµε µε βάση τις 
πληροφορίες που έχουµε για τη µελέτη. 
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η τοποθεσία που έχει επιλεγεί για την κατασκευή του 
υδροηλεκτρικού είναι περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους η οποία µπορεί να 
αξιοποιηθεί τουριστικά. Στην περιοχή επίσης καλλιεργείται η σπάνια ποικιλία των 
ελαιοδένδρων «Μπολιάνας» η καλλιέργεια της οποίας θα κινδυνεύσει µε αφανισµό. 
Στις όχθες του Καλαµά και σε συγκεκριµένη περιοχή πλησίον της θέσης 
κατασκευής του Υδροηλεκτρικού ζει ένα µικρό υδρόβιο θηλαστικό η «Βίδρα» που 
το νοµικό καθεστώς προστασίας της την κατατάσσει στα αυστηρά προστατευµένα 
είδη» και το οποίο θεωρείται απειλούµενο είδος και µε τη δηµιουργία του 
φράγµατος θα εξαφανιστεί. 
Έχουµε το πρόβληµα των πληµµυρών στον κάµπο της Βρυσέλλας και Σκάλας που 
πιθανόν  προκαλούνται από το υδροηλεκτρικό  Ραγίου και δεν θα θέλαµε να 
προστεθεί άλλο ένα παρόµοιο πρόβληµα στα χωριά των στενών του Καλαµά. 
Επιπλέον να λάβετε υπ’ όψιν ότι κανένα όφελος δεν προκύπτει για την τοπική 
οικονοµία και την τοπική κοινωνία αφού  δεν δηµιουργούνται θέσεις εργασίας από 
την κατασκευή του έργου αυτού αλλά µια εύφορη και πανέµορφη κοιλάδα το 
φαράγγι του Καλαµά, η γέφυρα της Μπολιάνας και κάτω ακριβώς από το Βυζαντινό 
οικισµό και τους παλαιοχρηστιανικούς ναούς της Οσδίνας,  θα κατακλυστούν για να 
γίνει ένα µικρό υδροηλεκτρικό έργο. 
∆εν πρέπει κύριοι Σύµβουλοι στα πλαίσια της όποιας ανάπτυξης να καταστρέφονται 
περιοχές απείρου φυσικού κάλλους. 
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Για όλους τους παραπάνω λόγους σας καλώ να γνωµοδοτήσετε αρνητικά όσον 
αφορά τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Εγκατάσταση και 
λειτουργία Μικρού  Υδροηλεκτρικού (ΜΥΗΕ ΚΑΛΑΜΑΣ) της εταιρείας ∆ΕΗ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε εγκατεστηµένης ισχύος 5,8 ΜW επί του 
ποταµού Καλαµά,  στα διοικητικά όρια των ∆ήµων Σουλίου και Φιλιατών της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου.    
 
  Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου την διαλογική 
συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Γνωµοδοτεί αρνητικά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 
«Εγκατάσταση και λειτουργία Μικρού  Υδροηλεκτρικού (ΜΥΗΕ ΚΑΛΑΜΑΣ) 
της εταιρείας ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε 
εγκατεστηµένης ισχύος 5,8 ΜW επί του ποταµού Καλαµά,  στα διοικητικά 
όρια των ∆ήµων Σουλίου και Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου 
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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