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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ
ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
(ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ)
Απόφαςη Δημοτικοφ υμβουλίου: 248/2015

ΘEMA: «Ζναρξη διαδικαςίασ κφρωςησ τμημάτων δικτφου κοινοχρήςτων χώρων ςτον οικιςμό
Ολυμπιάδασ Δ.Κ. Μαρμάρων του Δήμου Ιωαννιτών (Αποφ. ΕΠΗ 12/2015)».
ΑΠ ΟΠΑ ΜΑ
Από το Πρακτικό 10/2015 υνεδρίαςησ του Δημοτικοφ υμβουλίου.
Σιμερα τθν 20/05/2015, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 19.00 το Δθμοτικό Συμβοφλιο ςυνιλκε ςε
δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα, (αίκουςα ςυνεδριάςεων «Ακανάςιοσ
Τςακάλωφ»), φςτερα από τθν Αρικμ. Πρωτ. οικ. 35192/3231/15-05-2015 πρόςκλθςθ του
Προζδρου του, που δθμοςιεφκθκε ςτον ειδικό χϊρο ανακοινϊςεων του Διμου και επιδόκθκε με
αποδεικτικό ςτουσ Συμβοφλουσ αυτοφ, (Άρκρα 65 & 67 του N. 3852/2010 - ΦΕΚ 87/07-06-2010
τεφχοσ Αϋ, άρκρα 95 & 96 του Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006 και άρκρα 3 & 6 του
Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του Δ.Σ.), για τθ ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων ςτα κζματα τθσ
θμεριςιασ διάταξθσ.
Ο κ. Διμαρχοσ είναι παρϊν.
Πριν από τθ ςυηιτθςθ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ο Πρόεδροσ διαπίςτωςε ότι ςε
ςφνολο ςαράντα πζντε (45) Δθμοτικϊν Συμβοφλων, ιταν:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1. Παπαδιϊτθσ Γεϊργιοσ
Πρόεδροσ
21. Λαόςογλου Κωνςταντίνοσ
2. Βλζτςασ Βαςίλειοσ
Αντιπρόεδροσ
22. Μπακόλα Ντίνα
3. Μπαρτηϊκασ Αριςτείδθσ
Γραμματζασ
23. Καλοφδθσ Βαςίλειοσ
4. Μανταλόβασ Ακανάςιοσ
Αντιδιμαρχοσ
24. Γκζκασ Κωνςταντίνοσ
5. Νάςτοσ Δθμιτριοσ
»
25. Γκόντασ Νικόλαοσ
6. Κολόκασ Παντελισ
»
26. Κοςμάσ Βαςίλειοσ
7. Κατθρτςίδθσ Δθμιτριοσ
»
27. Γκίκασ Γρθγόριοσ
8. Λιόντοσ Ιωάννθσ
»
28. Μάντηιοσ Στζφανοσ
9. Γιωτίτςασ Θωμάσ
»
29. Κωνςταντόπουλοσ Σπυρίδων
Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ
10. Αρλζτοσ Ηλίασ
30. Τςόλθσ Νικόλαοσ
11. Τςουμάνθσ Φίλιπποσ
»
31. Μακόπουλοσ Νικόλαοσ
12. Τςίλθ Παραςκευι
»
32. Λιςγάρασ Γεϊργιοσ
13. Χρυςοςτόμου Ευκφμιοσ
»
33. Εμμανουθλίδθσ Ιωάννθσ
14. Γκόγκοσ Κωνςταντίνοσ
»
34. Τηίμασ Λάμπροσ
15. Δοβανάσ Ελευκζριοσ
»
35. Νάτςθσ Λάηαροσ
16. Μζγα Βαςιλικι
»
36. Καραμπίνασ Ευάγγελοσ
17. Τςαμπαλάσ Βαςίλειοσ
»
37. Κυριαηισ Κωνςταντίνοσ
18. Μπρζχασ Χαράλαμποσ
»
38. Ταςιοφλασ Δθμιτριοσ
19. Σαρακατςάνοσ Νικόλαοσ
»
39. Σκοποφλθσ Στζφανοσ
20. Βακαλοποφλου Αλεξάνδρα
»
ΑΠΟΝΣΕ
1. Βίνθσ Γεϊργιοσ
2. Γκόλασ Νικόλαοσ
3. Βαρτηιϊτθ Ειρινθ
4. Βαςιλείου Ελζνθ
5. Γιϊτθ Γεωργία
6. Μπακαλοφμθ Σεβαςτι
Στθ ςυνεδρίαςθ παρευρζκθκε και ο Χριςτοσ Βαγγελισ, υπάλλθλοσ του Διμου για τθν τιρθςθ
των πρακτικϊν.
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Μετά τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και τθ διαπίςτωςθ τθσ
απαρτίασ, κατά τθν προ θμερθςίασ ςυηιτθςθ διαφόρων κεμάτων του Διμου, προςιλκαν ςτθν
αίκουςα ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ Συμβουλίου οι Δθμοτικοί Σφμβουλοι κ.κ. Βίνθσ Γεϊργιοσ,
Γκόλασ Νικόλαοσ και Βαςιλείου Ελζνθ. Πριν τθ ςυηιτθςθ του ανωτζρω κζματοσ τθσ θμεριςιασ
διάταξθσ είχαν αποχωριςει από τθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ Συμβουλίου οι
Δθμοτικοί Σφμβουλοι κ.κ. Βλζτςασ Βαςίλειοσ, Νάτςθσ Λάηαροσ, Ταςιοφλασ Δθμιτριοσ και
Σκοποφλθσ Στζφανοσ.
Ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου κ. Γεϊργιοσ Παπαδιϊτθσ ςτο κζμα τθσ θμεριςιασ
διάταξθσ με τίτλο: «Ζναρξη διαδικαςίασ κφρωςησ τμημάτων δικτφου κοινοχρήςτων χώρων ςτον
οικιςμό Ολυμπιάδασ Δ.Κ. Μαρμάρων του Δήμου Ιωαννιτών (Αποφ. ΕΠΗ 12/2015)» ςτον δίνει το
λόγο ςτον Αντιδιμαρχο κ. Νικόλαο Γκόλα, ο οποίοσ ειςθγείται το κζμα και μεταξφ άλλων λζει:
Κφριοι Σφμβουλοι, κζτω υπόψθ του ςϊματοσ τθν υπϋ αρικμ. 12/2015 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ
Ποιότθτασ Ζωισ του Διμου Ιωαννιτϊν, θ οποία ςασ διανεμικθκε προκειμζνου να λάβετε γνϊςθ
και ζχει ωσ κατωτζρω:
«ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ
ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από το πρακτικό με αρικ. 2/2015 ςυνεδρίαςθσ
τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ
Αρικμόσ Απόφαςθσ: 12/2015
ΘΕΜΑ: Ζναρξθ διαδικαςίασ κφρωςθσ τμθμάτων δικτφου κοινοχριςτων χϊρων ςτον οικιςμό
Ολυμπιάδασ Δ.Κ. Μαρμάρων του Διμου Ιωαννιτϊν.
τα Ιωάννινα ςιμερα τθν 13θ του μθνόσ Μαρτίου του ζτουσ 2015, θμζρα Παραςκευι
και ϊρα 14:00 ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ
υμβουλίου «Ακανάςιοσ Σςακάλωφ» θ Επιτροπι Ποιότθτασ Ηωισ, του Διμου Ιωαννιτϊν, φςτερα
από τθν αρικ. 17063/1502/9-3-2015 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου κ. Νικολάου Γκόλα με
τθν προεδρία αυτοφ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 παρ. 6 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ
87/07/7-6-2010, για ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.
Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 9 μελϊν βρζκθκαν παρόντα 6 ιτοι:
Παρόντεσ
1. Γκόλασ Νικόλαοσ , Πρόεδροσ
2. Καλοφδθσ Βαςίλειοσ
3. Βακαλοποφλου Αλεξάνδρα
4. Μπρζχασ Χαράλαμποσ (Αναπλθρωματικό μζλοσ)
5. Κωνςταντόπουλοσ πυρίδων
6. Σςόλθσ Νικόλαοσ
Απόντεσ
1. Βίνθσ Γεϊργιοσ
2. Βαςιλείου Ελζνθ
3. Γκόγκοσ Κωνςταντίνοσ
4. Λιςγάρασ Γεϊργιοσ
τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε και ο υπάλλθλοσ του Διμου Ιωαννιτϊν Βλαχόπουλοσ Βαςίλειοσ
για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν.
τθ ςυηιτθςθ του εν λόγω κζματοσ παραβρζκθκε και ο Πρόεδροσ τθσ ΔΕ Μαρμάρων κ.
Κων/νοσ Οικονόμου.
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Ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ κ. Νικόλαοσ Γκόλασ ειςθγοφμενοσ το ανωτζρω
κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ζκεςε υπόψθ τθσ Επιτροπισ ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Πολεοδομίασ
και Περιβάλλοντοσ θ οποία ζχει ωσ εξισ:
Με αφορμι τθν υπϋ Αρικμ. Πρωτ. 112540/10237/23-12-2014 αίτθςθ του κ. Πζτρου
Παπαπζτρου, με τθν οποία ηθτείται θ κφρωςθ τμθμάτων δικτφου κοινοχριςτων χϊρων ςτον
οικιςμό Ολυμπιάδασ Δ.Κ. Μαρμάρων του Διμου Ιωαννιτϊν και ζχοντασ υπ’ όψθ:
(α) το άρκρο 35 παρ. 1.β. του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.3.2011) περί Βιοποικιλότθτασ.
(β) τθν αρ. 39608/2011 απόφαςθ ΤΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2200/Β/30-9-2011) «Ζγκριςθ τεχνικϊν
προδιαγραφϊν …».
(γ) τθν υπ’ αρίκ. Εγκ-31168/12/21-6-2012 ΤΠΕΚΑ.
(δ) Σο υπ’ αρίκ. 30736/1104/24-6-2014 ζγγραφο Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ & Χωρικοφ χεδιαςμοφ
Θπείρου Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου - Δ. Μακεδονίασ.
(ε) τθ Διανομι ταυρακίου ζτουσ 1929.
(ςτ) τθν υπ’ αρικμ. 2020/6-4-1994 απόφαςθ Νομάρχθ Ιωαννίνων (ΦΕΚ 443/Δ/5-5-1995) περί
οριοκζτθςθσ οικιςμοφ Ολυμπιάδασ Μαρμάρων Ιωαννίνων.
(η) το από Δεκζμβριο 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικοφ μθχανικοφ Γεωργίου Κόκκινου
με ςυνθμμζνο ορκοφωτοχάρτθ ςτον οποίο απεικονίηονται με μπλε γραμμι τα εδαφικά τμιματα
ακινιτων που ηθτείται να ςυμπεριλθφκοφν ςτο προσ κφρωςθ δίκτυο των κοινοχριςτων χϊρων του
εν λόγω οικιςμοφ,
ςασ γνωρίηουμε ότι τα ωσ άνω εδαφικά τμιματα με ςτοιχεία (02), (03), (04), (05), … (018):
βρίςκονται εντόσ των ορίων του οικιςμοφ Ολυμπιάδασ τθσ Δ.Κ. Μαρμάρων Δ.Ι.
ζχουν τεκεί ςε κοινι χριςθ με ςυμβολαιογραφικζσ δθλϊςεισ που ζχουν μεταγραφεί ςτο
Τποκθκοφυλακείο Ιωαννίνων και ζχουν ςυνταχκεί μζχρι τισ 31-3-2011 (θμερομθνία δθμοςίευςθσ
του Ν. 3937/2011) και
ςυνδζονται μεταξφ τουσ και ενϊνονται με τθν κφρια Δθμοτικι οδό που χαρακτθρίςτθκε με τθν
υπ’ αρίκ. 6935/13-9-2002 Απόφαςθ Νομάρχθ Ιωαννίνων (ΦΕΚ 851/Δ/2-10-2002) και ςυνδζει τον
οριοκετθμζνο οικιςμό Μαρμάρων από τθν 5θ Επαρχιακι Οδό Μαρμάρων - ταυρακίου με τα όρια
του οριοκετθμζνου οικιςμοφ Ολυμπιάδασ και τα όρια του εγκεκριμζνου Ρ.. Καρδαμιτςίων
(απεικονίηεται με μοβ χρϊμα ςτον ςυνθμμζνο ορκοφωτοχάρτθ).
Από τα ωσ άνω τμιματα αυτά που ζχουν διανοιχκεί - διαμορφωκεί φαίνονται με κίτρινο
χρϊμα ςτο ςυνθμμζνο τοπογραφικό δ/μα, ενϊ τα υπόλοιπα είναι αδιάνοιχτα.
Υςτερα από τα παραπάνω και με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ παρ. Βii του άρκρου 73 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), παρακαλοφμε όπωσ ειςθγθκείτε προσ το Δθμοτικό υμβοφλιο για
τθν ζκδοςθ απόφαςθσ περί ζγκριςθσ ζναρξθσ τθσ διαδικαςίασ κφρωςθσ τμθμάτων κοινοχριςτων
χϊρων εντόσ οικιςμοφ Ολυμπιάδασ Δ.Κ. Μαρμάρων Διμου Ιωαννιτϊν μετά από αίτθμα του κ.
Πζτρου Παπαϊωάννου, όπωσ προβλζπεται απ’ το άρκρο 2 παρ. Β τθσ αρ. 39608/2011 (ΦΕΚ
2200/Β/30-9-2011) απόφαςθσ ΤΠΕΚΑ κακϊσ και από τθν αρ. 12/2012 Εγκφκλιο ΤΠΕΚΑ,
προκειμζνου να προωκθκεί θ διαδικαςία κφρωςθσ με μζριμνα και δαπάνεσ του επιςπεφδοντοσ και
ζχοντοσ ζννομο ςυμφζρον, που κα υποβάλει πλιρεσ φάκελο ςτθν υπθρεςία μασ ςφμφωνα με τισ
εγκεκριμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςφνταξθσ (ΦΕΚ 2200/Β/30-9-11) που απαιτοφνται για τθν
εφαρμογι του άρκρου 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/2011) περί Βιοποικιλότθτασ.
Θ Δ.Κ. Μαρμάρων ςτθν οποία κοινοποιείται το παρόν ζγγραφο, παρακαλείται να αποςτείλει
προσ τθν Επιτροπι Ποιότθτασ Ηωισ ςχετικι με το κζμα γνωμοδότθςθ εντόσ είκοςι (20) θμερϊν.
Θ Επιτροπι Ποιότθτασ Ηωισ μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 73 & 94 του Ν. 3852/2010 «περί αρμοδιοτιτων τθσ Επιτροπισ
Ποιότθτασ Ηωισ»
 Σθν ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Πολεοδομίασ και Περιβάλλοντοσ
 Σθν υπ’ αρικμ. 112540/10237/23-12-2014 αίτθςθ του κ. Πζτρου Παπαϊωάννου.
 Σθν υπ’ αρικμ. 1/2015 απόφαςθ του ςυμβουλίου τθσ Δ.Κ. Μαρμάρων.
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ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Αποδζχεται τθν ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Περ/ντοσ & Πολεοδομίασ για τθν ζγκριςθ ζναρξθσ τθσ
διαδικαςίασ κφρωςθσ τμθμάτων κοινοχριςτων χϊρων εντόσ οικιςμοφ Ολυμπιάδασ Δ.Κ. Μαρμάρων
Διμου Ιωαννιτϊν μετά από αίτθμα του κ. Πζτρου Παπαϊωάννου, όπωσ προβλζπεται απ’ το άρκρο 2
παρ. Β τθσ αρ. 39608/2011 (ΦΕΚ 2200/Β/30-9-2011) απόφαςθσ ΤΠΕΚΑ κακϊσ και από τθν αρ.
12/2012 Εγκφκλιο ΤΠΕΚΑ, προκειμζνου να προωκθκεί θ διαδικαςία κφρωςθσ με μζριμνα και
δαπάνεσ του επιςπεφδοντοσ και ζχοντοσ ζννομο ςυμφζρον, που κα υποβάλει πλιρεσ φάκελο ςτθν
υπθρεςία μασ ςφμφωνα με τισ εγκεκριμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςφνταξθσ (ΦΕΚ 2200/Β/30-911) που απαιτοφνται για τθν εφαρμογι του άρκρου 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/2011) περί
Βιοποικιλότθτασ.
2) Ειςθγείται το κζμα ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο για τθ λιψθ οριςτικισ απόφαςθσ.
Θ παροφςα απόφαςθ ζλαβε αφξοντα αρικμό 12/2015».
Παρακαλϊ το ςϊμα να προβεί ςε ζκφραςθ γνϊμθσ και ςτθ λιψθ απόφαςθσ.
Ακολοφκθςε διαλογικι ςυηιτθςθ μεταξφ των κ.κ. Δθμοτικϊν Συμβοφλων όπωσ φαίνεται ςτο
απομαγνθτοφωνθμζνο 10 πρακτικό τθσ 20-05-2015 ςυνεδρίαςθσ από τθν οποία διαπιςτϊνεται ότι
ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου ζκεςε ςε ψθφοφορία τθν διατυπωκείςα ειςιγθςθ. Από τθ
διεξαχκείςα ψθφοφορία προκφπτει ότι με τθ διατυπωκείςα ειςιγθςθ τάχκθκαν όλοι οι παρόντεσ
Δθμοτικοί Σφμβουλοι.
Το Δθμοτικό Συμβοφλιο αφοφ άκουςε τα παραπάνω και είδε τισ διατάξεισ του άρκρου 65 του
Ν.3852/2010,

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ομόφωνα

1. Αποδζχεται τθν υπϋ αρικμ. 12/2015 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ του Διμου
Ιωαννιτϊν και εγκρίνει τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ κφρωςθσ τμθμάτων κοινοχριςτων χϊρων εντόσ
οικιςμοφ Ολυμπιάδασ Δ.Κ. Μαρμάρων Διμου Ιωαννιτϊν μετά από αίτθμα του κ. Πζτρου
Παπαϊωάννου, όπωσ προβλζπεται απ’ το άρκρο 2 παρ. Β τθσ αρ. 39608/2011 (ΦΕΚ 2200/Β/30-92011) απόφαςθσ ΥΠΕΚΑ κακϊσ και από τθν αρ. 12/2012 Εγκφκλιο ΥΠΕΚΑ, προκειμζνου να
προωκθκεί θ διαδικαςία κφρωςθσ με μζριμνα και δαπάνεσ του επιςπεφδοντοσ και ζχοντοσ ζννομο
ςυμφζρον, που κα υποβάλει πλιρεσ φάκελο ςτθν υπθρεςία μασ ςφμφωνα με τισ εγκεκριμζνεσ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςφνταξθσ (ΦΕΚ 2200/Β/30-9-11) που απαιτοφνται για τθν εφαρμογι του
άρκρου 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/2011) περί Βιοποικιλότθτασ.
2. Η παροφςα απόφαςθ να κοινοποιθκεί ςτθ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ & Πολεοδομίασ του
Διμου Ιωαννιτϊν για τισ δικζσ τθσ ενζργειεσ.
Θ απόφαςη αυτή ζλαβε αφξοντα αριθμό 248/2015.
Aφοφ αναγνϊςκθκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
ΣΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
(Ακολουθοφν υπογραφζσ)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΟΤ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
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