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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
(ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ)                                               

Τα μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας   
          Ζωής Δήμου Ιωαννιτών:

          ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                     ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Βάββας Φώτιος
2. Τύρου-Ούζα Αναστασία
3. Τσίμαρης Ιωάννης 
4. Λώλης Γεώργιος
5. Βίνης Γεώργιος
6. Μαρκούλα Σοφία
7. Ευαγγέλου Φίλιππος
8. Τσόλης Νικόλαος

1. Ακονίδου Ελένη
2. Σιορόκας Νικόλαος
3. Αρλέτος Γεώργιος 
4. Μέγα Βασιλική
5. Αρλέτος Ηλίας
6. Λαδιάς Γεώργιος
7. Μαμακή Γιαννούλα

    
Σας καλούμε σε, διά περιφοράς, συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Ιωαννιτών, η οποία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 08.03.2021 και ώρα 12.00, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 & 75 του Ν. 3852/2010,  την υπ΄ Αριθμ. 
Δ1α/Γ.Π. οικ. 12639/27.02.2021 απόφαση (ΦΕΚ 793/27.02.2021 τ.Β’) και την υπ΄ 
αριθμ. 426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων για την εγκατάσταση της επιχείρησης  
Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής από την εταιρεία «EPIROUS FOOD SUPPLY 
EE», στο υπ΄ αριθμόν 36 τεμάχιο αναδασμού 1966 αγροκτήματος Πεδινής, στη 
θέση «Κούρας» του Δήμου Ιωαννιτών.

2. Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων για την εγκατάσταση φυσικού αερίου σε 
υφιστάμενο πρατήριο υγρών καυσίμων και αέριων καυσίμων (μεικτό) της 
εταιρείας «FGAS EU AE», που βρίσκεται στο υπ΄ αριθμόν 70 τεμάχιο 
αναδασμού Ανατολής του έτους 1974, του Δήμου Ιωαννιτών με την 
παρακείμενη οδό.

3. Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων για την επέκταση της εγκατάστασης 
πτηνοτροφικής μονάδας ιδιοκτησίας Γεωργίου Βλάχου, στο υπ΄ αριθμόν 714 
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τεμάχιο διανομής Νεοκαισάρειας έτους 1934, στη θέση «Αμπέλια  
Σαρακαμπίνα», στην Κοινότητα Νεοκαισάρειας του Δήμου Ιωαννιτών.

4. Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων για την επέκταση της εγκατάστασης 
πτηνοτροφικής μονάδας θερμοκηπιακού τύπου, ιδιοκτησίας «Πέτρου 
Λισγάρα», που βρίσκεται σε γεωτεμάχιο που αποτελεί τμήμα του υπ’ αριθμόν 
1514 τεμαχίου διανομής αγροκτήματος Κατσικάς έτους 1929 Δήμου Ιωαννιτών.

5. Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων για την επέκταση της εγκατάστασης 
πτηνοτροφικής μονάδας συνολικής δυναμικότητας 13.000 πατρογονικών 
ορνίθων και ανέγερση νέου κτιρίου (χρήση βοηθητικού γραφείου), 
ιδιοκτησίας «Γεωργίου Μπλέτσα και ΣΙΑ ΕΕ», που βρίσκεται στη θέση 
«Τσεκούρα» Κοινότητας Κοσμηράς του Δήμου Ιωαννιτών.

6. Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων για προσθήκη Βρεφονηπιακού Σταθμού 
«Μυστικό Κλειδί», από την εταιρεία «Β. Αλεξίου Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» που 
βρίσκεται στην 1η πάροδο Καραϊσκάκη, περιοχή Κάτω Νεοχωρόπουλο του 
Δήμου Ιωαννιτών.

7. Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων για την εγκατάσταση βιοτεχνικής μονάδας 
συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων χαμηλής όχλησης, 
ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Παππά που βρίσκεται στο υπ΄ αριθμόν 424 τεμάχιο 
αναδασμού  Κατσικάς έτους 1975, θέση Κάτω Αράπη, περιοχή Κατσικάς του 
Δήμου Ιωαννιτών.

Η διαδικασία της, διά περιφοράς, λήψης αποφάσεων θα γίνει ως εξής:
1. Κάθε μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα συμπληρώσει - ψηφίσει στο 

συνημμένο ειδικό  έντυπο.
2. Οι απαντήσεις (ψηφοφορία) κάθε μέλους της Επιτροπής πρέπει να αποσταλούν 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Αυτοτελούς 
Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (email: xvaggelis@ioannina.gr) σε 
μορφή word ή PDF, έως την Δευτέρα 08.03.2021 και ώρα 13.00. 

3. Εάν τα μέλη της Επιτροπής επιθυμούν να συμπεριληφθούν οι απόψεις - 
παρατηρήσεις τους στην απόφαση του θέματος, παρακαλούμε να διατυπώσουν 
περίληψη αυτών.

Υπενθύμιση: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σε περίπτωση 
κωλύματος να  συμμετέχουν στη συνεδρίαση, παρακαλούνται να ενημερώσουν 
εγκαίρως τα  αναπληρωματικά  μέλη  για  την αναπλήρωσή τους.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΗΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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