
                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Αριθ. Απόφ. :2/2021 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Θ Ε Μ Α 2ο: Έκφραση γνώμης για τη μελέτη  Περιβαλλοντικών επιπτώσεων  

( Μ.Π.Ε.) του έργου<< Λειτουργία του υφισταμένου λιμένα Σαγιάδας , στη Δ.Ε. 

Σαγιάδας του Δήμου Φιλιατών , ΠΈ. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου. 
 

Από το αριθμ. 1/2021 πρακτικό συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευσης του Δήμου Φιλιατών. 

Στους Φιλιάτες σήμερα στις 19 Απριλίου  2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα   και 

ώρα από 13:00 μ.μ. έως και 15.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση  δια Περιφοράς  η 

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του δήμου Φιλιατών , ύστερα από την αριθμ. 

2475/12-4-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής , που επιδόθηκε σε κάθε 

ένα μέλος ξεχωριστά με κάθε πρόσφορο μέσο ( email κ.λ.π.) σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018 σε αντικατάσταση   του άρθρου 76 του Ν. 

3852/2010 και την εγκύκλιο 246 του ΥΠ.ΕΣ με αριθμ. πρωτ: 77233/13.11.2020  για 

να συζητήσει   και   να πάρει αποφάσεις. 

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Διοικητική Υπάλληλος του Δήμου 

Φιλιατών,κα Λώλη Άννα- Μαρία  . 

Από τα απεσταλμένα email των μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης  καθώς επίσης και 

με τηλεφωνική επικοινωνία αυτών με τον Πρόεδρο της Επιτροπής  κ. Μποροδήμο 

Ιωάννη και την γραμματεία Δ.Σ., ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριάντα τριών 

(33) μελών συμμετείχαν και ήταν παρόντες στην δια περιφοράς συνεδρίαση (είκοσι 

εφτά  ) 27 μέλη , ως   κατωτέρω: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Γκαρώνης Ευάγγελος - εκπρόσωπος του εμπορικού συλλόγου Φιλιατών 

2. Ευθυμίου Άννα- Μαρία –εκπρόσωπος πολιτιστικού συλλόγου Ασπροκκλησίου 

3. Λιαμίρας Αθανάσιος- εκπρόσωπος συλλόγου γονέων – κηδεμόνων ΕΠΑΛ 

4. Τσίτος Ηλίας- εκπρόσωπος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Φιλιατών 

5. Νικολάιδης Ευάγγελος – εκπρόσωπος πολιτιστικού συλλόγου Λεπτοκαρυάς 

6. Ντούβαλης Λάμπρος – εκπρόσωπος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 

7. Αναστασιάδη Άννα- εκπρόσωπος πολιτιστικού συλλόγου Σαγιάδας 

8. Φατήρας Θεόδωρος- εκπρόσωπος εργαζομένων ΟΚΠΠΑΔΗΦ 
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9. Κολοβός Χρήστος- εκπρόσωπος πολιτιστικού Συλλόγου Κεραμίτσας  

10. Μητσόπουλος Βασίλειος- εκπρόσωπος πολιτιστικού συλλόγου Παλαιοχωρίου 

11. Παππάς Ιωάννης- εκπρόσωπος κυνηγετικού συλλόγου<< Άρτεμις>> 

12. Τσατσούλης Ιωάννης – εκπρόσωπος πολιτιστικού συλλόγου Παλαιοκκλησίου 

13. Μέμμου Αρετή- εκπρόσωπος πολιτιστικού συλλόγου Φιλιατών 

14 . Θάνος Κωνσταντίνος - εκπρόσωπος πολιτιστικού συλλόγου Πλαισίου<< Η Κυρά 

Βασιλική>> 

15. Λώλος Αχχιλέας 

16. Λαγός Παναγιώτης – Αθλητικός σύλλογος << Ηρακλής>> 

17. Θεοδώρου Γεώργιος – εκπρόσωπος συλλόγου Πολυτέκνων 

18. Παπαδόπουλος Αθανάσιος- εκπρόσωπος συλλόγου γονέων Κηδεμόνων 1ου 

Δημοτικού Σχολείου 

19.Καραμπίνας Θρασύβουλος - εκπρόσωπος επαγγελματικού συλλόγου 

20. Μίγκος Πέτρος– εκπρόσωπος συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού 

Σχολείου 

21. Ξούρας Ευάγγελος- δημότης 

22.Καραμπίνα Δήμητρα – δημότης 

23. Γιάτση Αγγέλα- δημότης 

24. Παπαδημητρίου Γεώργιος – δημότης 

25. Λέζος Ιωάννης- δημότης 

26. Κούμπουλης Θεολόγος- δημότης 

27. Σιώζιου Σωτηρία- δημότης  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

1.  Λάμπρου Ελευθερία- εκπρόσωπος πολιτιστικού συλλόγου Ραγίου 

2.  Τζώρτζη Ελένη- εκπρόσωπος Πολιτιστικού συλλόγου Ραβενής  

3. Κούλας Μιχάλ- εκπρόσωπος ΤΟΕΒ 

4.  Γκιζά Ευαγγελία-εκπρόσωπος μαθητών ΕΠΑΛ 

 5. Τσιάβου Αναστασία – εκπρόσωπος συλλόγου κηδεμόνων Γενικού Λυκείου Φιλιατών 

 6.Λαγού Αφροδίτη - δημότης 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: <<Έκφραση 

γνώμης για τη μελέτη  Περιβαλλοντικών επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) του έργου<< 

Λειτουργία του υφισταμένου λιμένα Σαγιάδας , στη Δ.Ε. Σαγιάδας του Δήμου 

Φιλιατών , ΠΈ. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου.  >> , εξέθεσε τα ακόλουθα : 

Έχοντας υπόψη:  

- το άρθρο 76 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του 

Ν.4555/18: 

2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης: 
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α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και 

τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό 

πρόγραμμα του δήμου. 

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε 

αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο. 

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και 

διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων αυτών. 

δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού 

χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.. 

Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την 

παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις 

της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής 

επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της. 

ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού 

δημοψηφίσματος. 

στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με 

την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167). 

  

- Θέτω υπόψη σας την κάτωθι   εισήγηση  και σας καλώ να γνωμοδοτήσετε  επί 

αυτού.  

Η ζώνη λιμένος Σαγιάδας υπάγεται στην αρμοδιότητα του ΟΛΗΓ Α.Ε, ενώ η περιοχή 

υπάγεται διοικητικά στον δήμο Φιλιατών. 

  

Στη σημερινή κατάσταση ο Λιμένας Σαγιάδας εξυπηρετεί τους επαγγελματίες και 

ερασιτέχνες αλιείς καθώς και διερχόμενα σκάφη αναψυχής ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες . 

  

Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση μιας ήδη 

υφιστάμενης κατάστασης. Μέσω της αδειοδότησης και της σχετικής έκδοσης 

Περιβαλλοντικών όρων η λειτουργία του λιμένος θα έχει θετικές επιδράσεις για τη 

Σαγιάδα και κατ΄επέκταση για το Δήμο εξυπηρετώντας τις ανάγκες των εντοπίων. 

 

Η μελέτη εκπονείται με σκοπό της αδειοδότηση της λειτουργίας του αλιευτικού κατά 

κύριο λόγο λιμένα Σαγιάδας , η οποία  αποτελεί  υφιστάμενη εγκατάσταση και λειτουργεί 

δεκαετίες , καθώς και τουριστικού καταφυγίου. 

 

Εισηγούμαι ,  

να εκφράσουμε θετική γνώμη για την εν λόγω Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

γιατί για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή 

έργου – συντήρησης και λειτουργίας , θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες 

οι προβλεπόμενες άδειες.  
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       Κατόπιν των ανωτέρων, συγκεντρώθηκαν όλες οι απόψεις των συμμετεχόντων 

μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης  στην ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση  οι οποίες 

έχουν ως εξής:  

Όλα τα μέλη της Επιτροπής εξέφρασαν  τη θετική τους γνώμη για την εν λόγω Μελέτη 

Περιβαλλοντικών επιπτώσεων γιατί για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση 

απαραίτητη για την κατασκευή έργου – συντήρησης και λειτουργίας , θα πρέπει 

προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες άδειες.  
 

Ο Δημότης κ. Λέζος Ιωάννης κατέθεσε στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαβούλευσης 

τα εξής : Συμφωνώ για την μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου  

<< Λειτουργία του υφιστάμενου λιμένα Σαγιάδας >> υπό την αρμοδιότητα του ΟΛΗΓ 

για την καλύτερη λειτουργία  του Λιμένος και την εξυπηρέτηση των αναγκών των 

πολιτών.   
  Η επιτροπή  ύστερα από την καταγραφή όλων των απαντήσεων των μελών της και 

αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις:  τη μελέτη Περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου   και τις προτάσεις των 

ανωτέρω  φορέων  

 

    

                Γνωμοδοτεί θετικά  

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ  για την εν λόγω Μελέτη Περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων  του ανωτέρω έργου γιατί για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση 

απαραίτητη για την κατασκευή έργου – συντήρησης και λειτουργίας , θα πρέπει 

προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες άδειες,όπως αυτό κατατέθηκε 

 για Διαβούλευση και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής , 

αφού  πρώτα ληφθούν υπόψη οι προτάσεις - απόψεις   που έγιναν από κάθε  ένα 

μέλος ξεχωριστά και αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

               Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2021. 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

          

                               Ακριβές Αντίγραφο                           Τα μέλη 

 

                            Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

     Διαβούλευσης 

 

 

 

                 Ιωάννης Τ. Μποροδήμος 
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