
 

 

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 

ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ 

Αριθμ. Απόφ.   16/2021 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Αριθμ. 5/30-03-2021  

συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Δήμου Ζίτσας. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  ΘΕΜΑ:  Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της 

ΜΠΕ του έργου: «Φωτοβολταϊκό πάρκο 

εγκατεστημένης ισχύος 10,019MW, <<Καρίτσα 

1>> στη θέση ¨Κόντρες - Μελίσσια¨ και των 

συνοδών του έργων, στις Δ.Ε. Ζίτσας, Ευρυμενών 

& Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. 

Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».    
 

  Στην Ελεούσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 30 του μηνός Μαρτίου του 

έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14.00 π.μ,  συνήλθε σε διά περιφοράς 

τακτική συνεδρίαση η «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ζίτσας», ύστερα από την 

αριθμ. πρωτ. 4331/26-03-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία 

δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου και 

επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους συμβούλους – μέλη της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, με email στον προσωπικό τους λογαριασμό και sms στο προσωπικό τους 

κινητό, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού 

covid 19 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/τ.A’ /11-03-2020) και με την υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί του μοναδικού θέματος  

της ημερήσιας διάταξης.    

  Από τα απεσταλμένα sms από το προσωπικό τους κινητό στο προσωπικό της κινητό, η 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου 

απαιτούμενη συμμετοχή των 2/3 των μελών της για την λήψη αποφάσεων διά περιφοράς, 

σύμφωνα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4683/2019 και την Π.Ν.Π. της 30ης Μαρτίου 2020 

(Α’ 75), καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών της, συμμετείχαν και θεωρούνται παρόντα τα έξι 

(6) μέλη και απών το ένα (1) μέλος, ήτοι: 

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΩΝ 

1. Μπαλάφα Αικατερίνη-Πρόεδρος 

2. Σφήκας Νικόλαος 

3. Μαλισσόβας Παναγιώτης  

4. Λαδάς Γεώργιος  

5. Στέφος Θεόδωρος 

6. Κατσουλίδης Παναγιώτης 

 
   

            1. Σταλίκας Γεώργιος  

            ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα 

δεν συμμετείχε. 

             

  

  Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δρόσο Ιωάννη. 

Επί του 3ου θέματος της  ημερήσιας διάταξης : 

  Η Πρόεδρος της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας» κα Μπαλάφα Αικατερίνη, 

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αειφορίας και Αγροτικής και Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης, εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την παρακάτω εισήγηση 
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της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου, που τους 

είχε αποσταλεί έγκαιρα προκειμένου να λάβουν γνώση, κατέθεσε προκειμένου να εγγραφεί 

στα πρακτικά, πρότεινε να εγκριθεί και έχει ως εξής: 

  « 

 

 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ 3: Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της ΜΠΕ του έργου: «Φωτοβολταϊκό πάρκο 

εγκατεστημένης ισχύος 10,019MW, <<Καρίτσα 1>> στη θέση ¨Κόντρες - Μελίσσια¨ και των 

συνοδών του έργων, στις Δ.Ε. Ζίτσας, Ευρυμενών & Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. 

Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».  

 

Με την με Α.Π. 32258/562 στις 09/03/2021 ανακοίνωση – πρόσκληση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Ηπείρου που συνοδεύεται από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ανακοινώνει 

και προσκαλεί τους φορείς εκπροσώπησης των πολιτών (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Ποιότητα 

Ζωής, Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας) για την δραστηριότητα του θέματος προκειμένου το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας να διατυπώσει τις απόψεις του, σύμφωνα με τους κανόνες 

γνωμοδοτήσεων, ενημέρωσης και δημοσιότητας της κείμενης νομοθεσίας. 

Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη τα βασικά χαρακτηριστικά της υπό ίδρυση 

φωτοβολταϊκής μονάδας είναι τα ακόλουθα: 

Επωνυμία :                        ABO WIND A.G. 

Είδος δραστηριότητας :  Φωτοβολταϊκός σταθμός 

Κατάταξη :                         ΥΑ 1958/2012 και τροποποιήσεις ΥΑ 37674/2016, 2307/2018 

                                             Ομάδα 10η, «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» 

                                             Είδος έργου  «Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς» 

                                             Κατηγορία Α2 (Ι≥200) 

(Σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις ΥΑ 

37674/2016, 2307/2018) 

Μέγεθος σταθμού :         Συνολική ισχύ: 10,019MW 

Εμβαδόν αγροτεμαχίων : 39.502,52m2,69.550,84m2 & 40.436,28m2 

Δ/νση δραστηριότητας : Κοινότητα Καρίτσας, Δ.Ε. Ζίτσας, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, 

Περιφέρειας Ηπείρου 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ, 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ επί του περιεχομένου της ΜΠΕ του έργου: «Καρίτσα 1» στη θέση ¨Κόντρες - 

Μελίσσια¨ και των συνοδών του έργων, στις Δ.Ε. Ζίτσας, Ευρυμενών & Πασσαρώνος του Δήμου 

Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου», (Α.Π. του Δήμου 3468/09-03-2021), παρόλο που 

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

ΕΛΕΟΥΣΑ,  18-03-2021    
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είμαστε θετικοί σε τέτοιου είδους επενδύσεις, γιατί τα γήπεδα που αναφέρονται στην μελέτη 

ανήκουν στον Δήμο Ζίτσας (εκτός μικρών τμημάτων που ανήκουν σε ιδιώτες) και δεν έχει γίνει έως 

τώρα αίτηση από ιδιώτη (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία) για την εκμετάλλευσή τους.  

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς αποτυπώνεται στον χάρτη «Ψηφιοποίησης δεδομένων και 

ανάπτυξης γεωχωρικής βάσης κτηματολογικής περιουσίας του Δήμου Ζίτσας» που κατέθεσε στην 

υπηρεσία μας, ο Τοπογράφος Μηχανικός Αλέξιος Αχνούλας. Τα αναφερόμενα γήπεδα βρίσκονται 

στους καταχωρημένους αριθμούς 1362, 1509 & 1534 της μελέτης του μηχανικού και έχει δηλωθεί 

στο κτηματολόγιο. 

Στην παραπάνω μελέτη χρησιμοποιήθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 82553/05-11-2019 έγγραφο 

του ΟΠΕΚΕΠΕ / Δνση Τεχνικών Ελέγχων / Τμ. Διαχείρισης & Συντήρησης Χαρτογραφικών 

Δεδομένων σε μορφή γεωβάσης (.gdb) ψηφιακό αρχείο διανυσμάτων ΟΣΔΕ 2019, σε επίπεδο 

αναφοράς το Δήμο Ζίτσας. 

Από το ως άνωθεν περιγραφόμενο αρχείο διανυσμάτων ορίζεται επακριβώς το όριο των 

Βοσκοτοπικών Εκτάσεων των οποίων την διαχείριση δύναται να έχει ο οικείος Δήμος (και όχι η 

οικεία Περιφέρεια), σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια: 

- Κωδικοί κάλυψης γης Βοσκοτόπων: 12, 14, 30, 31, 32, 33. 

- Συντελεστής επιλεξιμότητας Βοσκοτόπων: (REF <> 0). 

Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι η Μ.Π.Ε. δεν έχει βάση για να εξεταστεί επί του περιεχομένου της. 

Συνημ.: Απόσπασμα χάρτη «Ψηφιοποίησης δεδομένων και ανάπτυξης γεωχωρικής βάσης 

κτηματολογικής περιουσίας του Δήμου Ζίτσας». 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ  
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

Φωτεινή Τσώρου 

 

 

 

Σταύρος Στάθης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Τοπογράφος Μηχανικός  

».                                                      

   Στη συνέχεια η Πρόεδρος διαπίστωσε, από την έκφραση γνώμης επί της εισήγησης, την 

σχετική ψηφοφορία των μελών της, η οποία διενεργήθηκε με την αποστολή sms από το 

προσωπικό τους κινητό στο προσωπικό κινητό της ιδίας, καθώς και την αποστολή του 

παρακάτω μηνύματος (sms) από το προσωπικό του κινητό στο προσωπικό κινητό της ιδίας 

του μέλους της Επιτροπής κ. Στέφου Θεόδωρου, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Για το 3o  θέμα 

της ημερήσιας διάταξης ψηφίζω την εισήγηση με την εξής υποσημείωση: “Σε εκτάσεις 

δημοτικές δεν επενδύει κανείς … αν δεν ερωτηθεί και εγκρίνει πρώτα η υπηρεσία του 

Δήμου. Με νταηλίκι δεν παίρνει κανείς ούτε έναν πόντο”»,  ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Γνωμοδοτεί αρνητικά επί του περιεχομένου της ΜΠΕ του έργου: «Καρίτσα 1» στη θέση 

¨Κόντρες - Μελίσσια¨ και των συνοδών του έργων, στις Δ.Ε. Ζίτσας, Ευρυμενών & Πασσαρώνος 

του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου», (Α.Π. του Δήμου 3468/09-03-2021), 

παρόλο που είναι θετική σε τέτοιου είδους επενδύσεις, γιατί τα γήπεδα που αναφέρονται στην 

μελέτη ανήκουν στον Δήμο Ζίτσας (εκτός μικρών τμημάτων που ανήκουν σε ιδιώτες) και δεν έχει 

γίνει έως τώρα αίτηση από ιδιώτη (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία) για την εκμετάλλευσή τους.  

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς αποτυπώνεται στον χάρτη «Ψηφιοποίησης δεδομένων και 

ανάπτυξης γεωχωρικής βάσης κτηματολογικής περιουσίας του Δήμου Ζίτσας» που κατέθεσε στην 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ο Τοπογράφος Μηχανικός Αλέξιος Αχνούλας. Τα αναφερόμενα 

γήπεδα βρίσκονται στους καταχωρημένους αριθμούς 1362, 1509 & 1534 της μελέτης του 

μηχανικού και έχει δηλωθεί στο κτηματολόγιο. 

Στην παραπάνω μελέτη χρησιμοποιήθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 82553/05-11-2019 έγγραφο 

του ΟΠΕΚΕΠΕ / Δνση Τεχνικών Ελέγχων / Τμ. Διαχείρισης & Συντήρησης Χαρτογραφικών 

Δεδομένων σε μορφή γεωβάσης (.gdb) ψηφιακό αρχείο διανυσμάτων ΟΣΔΕ 2019, σε επίπεδο 

αναφοράς το Δήμο Ζίτσας. 

Από το ως άνωθεν περιγραφόμενο αρχείο διανυσμάτων ορίζεται επακριβώς το όριο των 

Βοσκοτοπικών Εκτάσεων των οποίων την διαχείριση δύναται να έχει ο οικείος Δήμος (και όχι η 

οικεία Περιφέρεια), σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια: 

- Κωδικοί κάλυψης γης Βοσκοτόπων: 12, 14, 30, 31, 32, 33. 

- Συντελεστής επιλεξιμότητας Βοσκοτόπων: (REF <> 0). 

Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι η Μ.Π.Ε. δεν έχει βάση για να εξεταστεί επί του περιεχομένου της. 

Συνημ.: Απόσπασμα χάρτη «Ψηφιοποίησης δεδομένων και ανάπτυξης γεωχωρικής βάσης 

κτηματολογικής περιουσίας του Δήμου Ζίτσας». 

        Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 16/2021 

        Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΜΠΑΛΑΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 
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