
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ.  12/22-10-2012  Πρακτικό Συνεδριάσεως

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου 
όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αριθμ. 5/17/28-2-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα και στην αίθουσα του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, στις είκοσι δύο (22) Οκτωβρίου του έτους 2012 ημέρα Δευτέρα  και 
ώρα 10.00, κατόπιν της με αριθμ πρωτ. οικ. 92859/3541/16-10-2012Πρόσκλησης της Προέδρου
 της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:
Α. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων υπεύθυνη Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού, 
Περιβάλλοντος & Υποδομών, Πρόεδρος της Επιτροπής
Β.  Πρόδρομος Χατζηεφραιμίδης, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
Γ.  Τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
Αναστάσιος Δηλαβέρης, Νικόλαος Κάτσιος, Μιχαήλ Πλιάκος, Θεοφάνης Μικρούλης, Βασίλειος Γιολδάσης, 
Σταύρος Παργανάς,Διονύσιος Διβάρης, Γεώργιος Ζάκας, Βασίλειος Ζιώβας, Ιωάννης Παπαδημητρίου, 
Νικόλαος Ζήκος.

και  η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής , Βασιλική Ι. Μαντζίλα, όπως ορίστηκε με την 
αριθμ.οικ.13712/1281/10-3-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Στην συνεδρίαση περευρέθηκαν κάτοικοι του Βοτανικού, Κιάφας, Βρυσούλας οι οποίοι εξέφρασαν τις 
απόψεις τους για τα προβλήματα του δρόμου Βογιάννου.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ: 1  ο  
Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για 
την ανανέωση –εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία του έργου: «Βελτίωση – κατασκευή 
οδού  Βογιάννου»  του  Δήμου  Ιωαννιτών.  Φορέας  πραγματοποίησης  και  λειτουργίας  του 
έργου είναι  ο Δήμος Ιωαννιτών - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

   
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1.  Τον  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87/07-06-2010  τ.Α’)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τον Οργανισμό Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010τ.Α’)
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α/9-3-00)
4. Την αριθ. 5/17/28-2-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου
5.  Το  από  15/10/2012  Ενημερωτικό  –  Εισηγητικό  Σημείωμα  σχετικά  με  το  θέμα  της  Δ/νσης 
Περιβάλλοντος  Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας  Ηπείρου,  όπως κατατέθηκε  στην  Επιτροπή,  με  την 
προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι παρατηρήσεις της Υπηρεσίας καθώς και ο όροι που θα εγκριθούν - 
επιβληθούν με τη σχετική απόφαση έγκρισης της Μ.Π.Ε. του θέματος.
6. Τις απόψεις των κατοίκων της περιοχής Βοτανικού, Κιάφας, Βρυσούλας σχετικά με το εκτελούμενο 
έργο  του δρόμου Βογιάννου.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΑΔΑ: Β42Α7Λ9-2ΦΗ



Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 12/88/22-10-2012)

Γνωμοδοτεί  θετικά  για  το  περιεχόμενο  της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου  του 
θέματος όπως διαβιβάσθηκε με το αριθμ. 50177/2206/11-09-2012 έγγραφο του Τμήματος Περ/κού & 
Χωρ/κού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, με τους εξής όρους:

α) να ληφθούν υπόψη οι όλες οι τεκμηριωμένες αιτήσεις των κατοίκων,
β) να βελτιστοποιηθούν, κατά το δυνατόν, οι προδιαγραφές και τα γεωμετρικά στοιχεία και να παρθούν 
όλα τα μέτρα πρόληψης με στόχο την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής, και
γ) να εκπονηθεί νέα μελέτη κυκλοφοριακής διευθέτησης για τον κόμβο στο σημείο τομής των οδών 
Κενάν Μεσαρέ – Βογιάννου και Νικοπόλεως. 

⇒ Τα  μέλη  της  επιτροπής  κ.κ.  Χατζηεφραιμίδης  Πρόδρομος  και  Ζάκας  Γεώργιος  της 
παράταξης "ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ" ψήφισαν αρνητικά για να τονίσουν την απόλυτη 
αναγκαιότητα  τήρησης των παραπάνω όρων της Επιτροπής καθώς και αυτών  που θα 
εγκριθούν – επιβληθούν με την απόφαση έγκρισης αυτών.

⇒ Μειοψήφησε  το  μέλος  της  Επιτροπής  κ.  Βασίλειος  Ζιώβας  από  την  παράταξη  «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ο οποίος πρότεινε:  «να μην προχωρήσει το έργο στην περιοχή Βογιάννου  
που σε τίποτε ουσιαστικό δεν εξυπηρετεί και που θα επιφέρει τα ίδια προβλήματα με την  
Κενάν Μεσαρέ.» 
⇒ Μειοψήφησε  το  μέλος  της  Επιτροπής  κ.  Ιωάννης  Παπαδημητρίου  από  την 
παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο για την Ηπειρο» ισχυριζόμενος ότι: «αυτή σχεδιάζεται ως οδός ταχείας  
κυκλοφορίας  μέσα  στον  αστικό  ιστό  και  δεν  λαμβάνονται  υπόψη  τα  προβλήματα  
ατυχημάτων, ασφάλειας και θορύβου που έχει δημιουργήσει η λειτουργία της οδού Κενάν  
Μεσαρέ,  της  οποίας  η  οδός  Βογιάννου  αποτελεί  προέκταση.  Η  Μ.Π.Ε.  πρέπει  να  
ανασυνταχθεί στη βάση των επισημάνσεων των κατοίκων αλλά και των υποδείξεων του  
Συνηγόρου του Πολίτη για την οδό Κενάν Μεσαρέ.»
⇒ Μειοψήφησε  το  μέλος  της  Επιτροπής  κ.  Νικόλαος  Ζήκος  από  την  παράταξη 
«ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»,ισχυριζόμενος: «Όταν μιλάμε για προστασία του  
περιβάλλοντος εννοούμε και τον άνθρωπο που εντάσσεται σ΄αυτό.Τα ίδια λάθη που έγιναν  
στην Κενάν Μεσαρέ δεν θα πρέπει να τα επαναλάβουμε τώρα στον δρόμο Βογιάννου».

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
       Η Γραμματέας

   Βασιλική Μαντζίλα 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
1. Πρόδρομος Χατζηεφραιμίδης, Αντιπρόεδρος 
2. Αναστάσιος Δηλαβέρης
3. Νικόλαος Κάτσιος
4. Μιχαήλ Πλιάκος
5. Θεοφάνης Μικρούλης
6. Βασίλειος Γιολδάσης
7. Σταύρος Παργανάς
8. Διονύσιος Διβάρης
9. Γεώργιος Ζάκας
10. Βασίλειος Ζιώβας
11. Ιωάννης Παπαδημητρίου
12. Νικόλαος Ζήκος

ΑΔΑ: Β42Α7Λ9-2ΦΗ


