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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από το αρικμ.   3/14-3-2018 Πρακτικό   υνεδρίαςθσ 
 

του Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων και τα από 

30/8/2014, 15-12-2016 και 27-2-2018  Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ,  

ςυνιλκε ςε  ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ  δεκατζςςερισ (14) του  μθνόσ Μαρτίου  του ζτουσ 

2018, θμζρα Σετάρτθ  και ϊρα 14.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ.29413/1004/8-3-2018   Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του  

τθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  οι :  
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Πολυξζνθ  (Τηζνθ) Ταπραντηι – Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     3. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.  1. Βαςίλειοσ Ψακάσ , Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
     2. Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 
     3. Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων   
     4. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1.  Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ) , Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2. Δθμάκοσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3. Παπαχριςτου Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  

1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ 3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 6.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι 
7.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 8.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 9.Πότςθσ Οδυςςεφσ 10.Σιαράβασ Κων/νοσ 11.Τςιάρα Σταυροφλα  12.Καττισ Νικόλαοσ 13.Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ 
14.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ 15.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 16.Μπάγιασ Μιχαιλ 17.Λάηοσ Ιωάννθσ 18.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 19.Μποφμπα Βαςιλικι 20.Σπυρζλθσ 
Μιχαιλ 21.Γοφςθσ Χριςτοσ 22.Βαςιλάκθσ Περικλισ 23.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 24. Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 25.Πάικασ Σπυρίδων 26. Ντάλλασ Ιωάννθσ 27.Κωνισ 
Δθμιτριοσ 28.Ζάψασ Γεϊργιοσ 29.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 30.Ζάκασ Γεϊργιοσ 31.Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 32.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 33.Αναγνϊςτου 
Κωνςταντίνοσ 34.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 35. Ζικοσ Νικόλαοσ 36.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 37. Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    

 
Στθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  

1.Τφρου – Οφηα Αναςταςία(Νατάςςα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου  2.Βαγγελισ Απόςτολοσ  3.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 4.Πάντοσ 
Παναγιϊτθσ   5. Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) και 6. Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ, τακτικά μζλθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλικθκαν 
 
ΣΤ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και Αργυρϊ Παππά 
 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ,  υπθρεςιακοί παράγοντεσ και ενδιαφερόμενοι για τα κζματα. 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω,   Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

 

Θζμα 2
ο 

======== 
Κιρυξθ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ ακινιτων που απαιτοφνται  για τθν καταςκευι του ζργου «Οδόσ ταφρου Νιάρχου» 

 
Σο Περιφερειακό  υμβοφλιο Ηπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 

 
1. Σισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Αϋ)«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», και ειδικότερα του αρκρ. 163, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

2. Σον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τισ αρικμ. 

202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Βϋ), αποφάςεισ του  υντονιςτι 

Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 

3. Σον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, που εξζδωςε ο Τπουργόσ Εςωτερικϊν, 

Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Βϋ)  

4. Σθν με αρικμ. οικ. 31741/2737/14-3-2018, ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων Περιφερειακισ Ενότθτασ Ιωαννίνων,  όπωσ 

κατατζκθκε ςτθ ςυνεδρίαςθ (Α.Π./Π.. 32297/1073/14-3-2018) (ςυνθμμζνα με α/α: 18  ςτο φάκελο 1/2018 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων 

κ.λπ. ςτα κζματα του Π..), ςε Ο.Ε., και ςτθν οποία διαλαμβάνονται τα κάτωκι: 

« ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφαςησ για τθν κιρυξθ Αναγκαςτικισ Απαλλοτρίωςθσ εκτάςεων ακινιτων  
                που απαιτοφνται για τθν καταςκευι του ζργου : “Οδόσ Σταφρου Νιάρχου”.  
 

Με τθν παροφςα ειςιγθςθ ηθτείται να αποφαςίςετε για το κζμα, λαμβάνοντασ υπόψθ τα εξισ:  
Η Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου :  

Έχοντασ υπόψη :  

1. Το Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ».  
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2. Το Π.Δ. 140/2010 «Οργανιςμόσ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου».  

3. Το Π.Δ. 7/31-01-2013 «Όργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και ειδικζσ ρυκμίςεισ ςε κζματα ζργων, μελετϊν και Υπθρεςιϊν του 
Ν. 3316/2005, Ν4412/2016 κλπ αρμοδιότθτασ των  Περιφερειϊν, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το ΦΕΚ 81/Α’/05-04-2013, κακϊσ επίςθσ 
και τθν διευκρινιςτικι εγκφκλιο αρικ. 6/17-04-2013 του Υπουργείου Εςωτερικϊν.  

4. Τισ διατάξεισ του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ Α/17/16-02-2001), «Κϊδικασ Αναγκαςτικϊν Απαλλοτριϊςεων Ακινιτων», όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει ςιμερα.  

Καθϊσ και  

5. Τθν υπ.  αρικ. πρωτ. 132096/5-11-2010 κετικι γνωμοδότθςθ τθσ Προμελζτθσ  Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (Προκαταρκτικι 
Περιβαλλοντικι Εκτίμθςθ και Αξιολόγθςθ) τθσ Ε.Υ.ΠΕ. του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ. 

6. Τθν υπ. αρικ. 166802/11-3-2013 απόφαςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Περιβάλλοντοσ του ΥΠΕΚΑ, ζγκριςθ των Περιβαλλοντικϊν Όρων (Μ.Π.Ε.) 
του ζργου τθσ οδοφ Νιάρχου ςτα Ιωάννινα. 

7. Τθν υπ. αρικ. 80928/8084/21-8-2013 απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων Περ. Ηπείρου ζγκριςθσ των προμελετϊν τθσ Α 
& Β φάςθσ τθσ μελζτθσ  «Οριςτικι μελζτθ οδοφ Νιάρχου».  

8. Τθν υπ. αρικ. 57985/6000/28-5-2015 απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων Περ. Ηπείρου ζγκριςθσ των προβλεπόμενων 
παραδοτζων των φάςεων Γ, Δ και Ε (οριςτικϊν ςταδίων) τθσ μελζτθσ «Οριςτικι μελζτθ οδοφ Νιάρχου», ςυμπεριλαμβανομζνων των 
Κτθματολογικϊν Διαγραμμάτων και Πινάκων.  

9. Τθν υπ. αρικ. 58602/6080/29-5-2015 απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων Περ. Ηπείρου  Ζγκριςθσ ςτο ςφνολό τθσ «Οριςτικισ 
μελζτθσ οδοφ Νιάρχου» μετά τισ αποφάςεισ ζγκριςθσ και παραλαβισ των επιμζρουσ ςταδίων. 

10. Το υπ. αρικ. 890/9-3-2017 ζγγραφο τθσ Περιφερειακισ Δνςθσ Δθμόςιασ Περιουςίασ Ηπείρου-Δυτικισ Μακεδονίασ, πρόςκλθςθσ προσ τουσ 
ιδιοκτιτεσ που οι εκτάςεισ τουσ περιλαμβάνονται ςτθν προσ απαλλοτρίωςθ ζκταςθ, για προςκόμιςθ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν 
ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ. 

11.  Το υπ. αρικ. 277/16-3-2017 ζγγραφο τθσ Περιφερειακισ Δνςθσ Δθμόςιασ Περιουςίασ Ηπείρου-Δυτικισ Μακεδονίασ πρόςκλθςθσ 
Επιτροπισ (του αρκ. 15 Ν 2882/2001) εκτίμθςθσ αξίασ απαλ/νων ακινιτων. 

12. Το υπ’ αρικ. 20227/1104/14-03-2017 ζγγραφο τθσ Δ/νςθ Πολιτικισ Γισ, Τμιμα Εποικιςμοφ – Αναδαςμοφ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ 
Περιφερειακισ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ, γνωμοδότθςθσ για τθν πρόταςθ κιρυξθσ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ ακινιτων 
για τθν καταςκευι του ζργου του κζματοσ.  

13.  Το υπ’ αρικ. 45463/03-04-2017 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Ιωαννίνων, τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δαςϊν & Αγροτικϊν Υποκζςεων τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, περί ζκκεςθσ δικαιωμάτων του Ελλθνικοφ Δθμόςιου ςτισ υπό  
απαλλοτρίωςθ εκτάςεισ για τθν καταςκευι του ζργου του κζματοσ. 

14. Το υπ’ αρικ. 45460/03-04-2017 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Ιωαννίνων, τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δαςϊν & Αγροτικϊν Υποκζςεων τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, γνωμοδότθςθσ και παροχισ πλθροφοριϊν για τισ υπό  απαλλοτρίωςθ 
εκτάςεισ για τθν καταςκευι του ζργου του κζματοσ. 

15. Το υπ’ αρικ. 3512/19-07-2017 ζγγραφο τθσ Περιφερειακισ Δ/νςθσ Δθμόςιασ Περιουςίασ Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίασ αποςτολισ 
ζκκεςθσ δικαιωμάτων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 

16. Το υπϋαρικ. 891/14-9-2017 ζγγραφο τθσ Περιφερειακισ Δνςθσ Δθμόςιασ Περιουςίασ Ηπείρου-Δυτικισ Μακεδονίασ διαβίβαςθσ Ζκκεςθσ 
εκτίμθςθσ απαλλοτριωμζνων ακινιτων. 

17. Τθν υπ. αρικ. 1684/141/8-1-2018 απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων Περ. Ηπείρου ζγκριςθσ ανακεωρθμζνθσ ζκδοςθσ των 
Οριςτικϊν μελετϊν τθσ μελζτθσ «Οριςτικι μελζτθ οδοφ Νιάρχου», ςυμπεριλαμβανομζνων των ανακεωρθμζνων Κτθματολογικϊν 
Διαγραμμάτων (Κ-1α, Κ-1,Κ-2,Κ-3,Κ-4,Κ-5,Κ-6,Κ-7,Κ-8,Κ-9,Κ-10) και Κτθματολογικϊν Πινάκων.  

18. Τθν υπ αρικ. 28560/2466/7-3-2018 Ανακοίνωςθ τθσ Δνςθσ Τεχνικϊν Ζργων ΠΗ περί γνωςτοποίθςθσ τθσ πρόκεςθσ τθσ Περιφζρειασ 
Ηπείρου να προχωριςει ςτθν κιρυξθ Αναγκαςτικισ Απαλλοτρίωςθσ για τισ απαιτοφμενεσ εκτάςεισ για τθν καταςκευι του ζργου “Οδόσ 
Σταφρου Νιάρχου” που επιτελεί με τθν καταςκευι του τον ςκοπό τθσ Δθμόςιασ Ωφζλειασ. 

19. Τθν υπ. αρικ. 28566/2467/7-3-2018 διαβίβαςθ από τθν Δνςθ Τεχνικϊν Ζργων ΠΗ τθσ υπ αρικ. 28560/2466/7-3-2018 Ανακοίνωςθσ, των 
Κτθματολογικϊν Διαγραμμάτων (Κ-1α εϊσ Κ-10) και Πινάκων του ζργου και τθσ Γενικισ Οριηοντιογραφίασ του ζργου με τα όρια 
απαλλοτρίωςθσ, προσ τον Διμο Ιωαννιτϊν και εν ςυνεχεία τα Δθμοτικά και Κοινοτικά Διαμερίςματα Ιωαννίνων, Σειςμοπλικτων, κάτω 
Νεοχωρόπουλου, Ανατολισ και Πεδινισ,  για τθν Τοιχοκόλλθςθ τουσ προσ ενθμζρωςθ του κοινοφ ςτα πλαίςια των κατά τον νόμο 
πρόδρομων ενεργειϊν για τθν κιρυξθ τθσ Αναγκαςτικισ Απαλλοτρίωςθσ. 

20. Το υπ. αρικ. 38420/12-3-2018 ζγγραφο του Δαςαρχείου Ιωαννίνων τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δαςϊν & Αγροτικϊν Υποκζςεων τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ περί φπαρξθσ δικαιωμάτων του Δθμοςίου ςτισ  επικαιροποιθμζνεσ υπό 
απαλλοτρίωςθ εκτάςεισ για τθν καταςκευι του ζργου “Οδόσ Σταφρου Νιάρχου”. 

21. Το υπ. αρικ. 38450/12-3-2018 ζγγραφο τθσ Δνςθσ Δαςϊν Ιωαννίνων, τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δαςϊν & Αγροτικϊν Υποκζςεων τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ περί γνωμοδότθςθσ και προβολισ δικαιωμάτων εκ μζρουσ τθσ Υπθρεςίασ 
ςτισ  επικαιροποιθμζνεσ υπό απαλλοτρίωςθ εκτάςεισ για τθν καταςκευι του ζργου “Οδόσ Σταφρου Νιάρχου”. 
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22. Το υπ. αρικ. 28047/938/12-3-2018 ζγγραφο τθσ Δνςθσ Πολιτικισ Γισ, τθσ Γενικισ Δνςθσ Περιφερειακισ Αγροτικισ Οικονομίασ & 
Κτθνιατρικισ τθσ ΠΗ, γνωμοδότθςθσ και προβολισ δικαιωμάτων επί των  επικαιροποιθμζνων υπό απαλλοτρίωςθ εκτάςεων για τθν 
καταςκευι του ζργου “Οδόσ Σταφρου Νιάρχου”. 

23. Το υπ. αρικ. 19512/13-3-2018 ζγγραφο τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ Ιωαννίνων διαβίβαςθσ Ζκκεςθσ Εκτίμθςθσ Αξίασ των προσ 
Απαλλοτρίωςθ Ακινιτων  επικαιροποιθμζνων εκτάςεων για τθν καταςκευι του ζργου “Οδόσ Σταφρου Νιάρχου”. 

24. Το υπ. αρικ. 19517/13-3-2018 ζγγραφο τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ Ιωαννίνων διαβίβαςθσ επικαιροποιθμζνθσ ζκκεςθσ δικαιωμάτων του 
Ελλθνικοφ Δθμοςίου για τισ υπό απαλλοτρίωςθ εκτάςεισ για τθν καταςκευι του ζργου “Οδόσ Σταφρου Νιάρχου”.  

25. Το υπ. αρικ. 12843/1534/12-3-2018 ζγγραφο τθσ Δνςθσ Περιβάλλοντοσ & Πολεοδομίασ του Διμου Ιωαννιτϊν προσ τισ ΔΚ Ανατολισ, 
Πεδινισ και ΤΚ Κάτω Νεοχωρόπουλου για τθν τοιχοκόλλθςθ τθσ υπ αρικ. 28560/2466/7-3-2018 Ανακοίνωςθσ τθσ Δνςθσ Τεχνικϊν Ζργων, 
των Κτθματολογικϊν Διαγραμμάτων (Κ-1α εϊσ Κ-10) και Πινάκων του ζργου και τθσ Γενικισ Οριηοντιογραφίασ του ζργου με τα όρια 
απαλλοτρίωςθσ 

26. Το από 12/3/2018 αποδεικτικό-πρακτικό τοιχοκόλλθςθσ τθσ υπ αρικ. 28560/2466/7-3-2018 Ανακοίνωςθσ, των Κτθματολογικϊν 
Διαγραμμάτων (Κ-1α εϊσ Κ-10) και Πινάκων του ζργου και τθσ Γενικισ Οριηοντιογραφίασ του ζργου με τα όρια απαλλοτρίωςθσ ςτον 
πίνακα ανακοινϊςεων τθσ Δνςθσ Περιβάλλοντοσ & Πολεοδομίασ του Διμου Ιωαννιτϊν. 

27. Το από 12/3/2018 αποδεικτικό-πρακτικό τοιχοκόλλθςθσ τθσ υπ αρικ. 28560/2466/7-3-2018 Ανακοίνωςθσ, των Κτθματολογικϊν 
Διαγραμμάτων (Κ-1α εϊσ Κ-10) και Πινάκων του ζργου και τθσ Γενικισ Οριηοντιογραφίασ του ζργου με τα όρια απαλλοτρίωςθσ ςτον 
πίνακα ανακοινϊςεων του ΔΚ Ανατολισ. 

28. Το από 13/3/2018 αποδεικτικό-πρακτικό τοιχοκόλλθςθσ τθσ υπ αρικ. 28560/2466/7-3-2018 Ανακοίνωςθσ, των Κτθματολογικϊν 
Διαγραμμάτων (Κ-1α εϊσ Κ-10) και Πινάκων του ζργου και τθσ Γενικισ Οριηοντιογραφίασ του ζργου με τα όρια απαλλοτρίωςθσ ςτον 
πίνακα ανακοινϊςεων τθσ Τ.Κ. Νεοχωρόπουλου. 

29. Το από 12/3/2018 αποδεικτικό-πρακτικό τοιχοκόλλθςθσ τθσ υπ αρικ. 28560/2466/7-3-2018 Ανακοίνωςθσ, των Κτθματολογικϊν 
Διαγραμμάτων (Κ-1α εϊσ Κ-10) και Πινάκων του ζργου και τθσ Γενικισ Οριηοντιογραφίασ του ζργου με τα όρια απαλλοτρίωςθσ ςτον 
πίνακα ανακοινϊςεων του ΔΚ Πεδινισ.  

30. Το υπ. αρικ. 30476/2631/12-3-2018 ζγγραφο τθσ Δνςθσ Τεχνικϊν Εργων ΠΗ προσ τθν Κακθμερινι Εφθμερίδα τθσ Ηπείρου, 
“Ηπειρωτικόσ Αγϊν” για τθν δθμοςίευςθ τθσ υπ. αρικ.  28560/2466/7-3-2018 Ανακοίνωςθσ τθσ Δνςθσ. 

31. Το από 13/3/2018 Αρ. Φφλλου 24276 τθσ Εφθμερίδασ Ηπειρωτικόσ Αγϊν (ςελ 14) δθμοςιεφτθκε θ υπ’ αρικ. 28560/2466/7-3-2018 
Ανακοίνωςθ τθσ Δνςθσ Τεχνικϊν ζργων ΠΗ, περί πρόκεςθσ τθσ ΠΗ κιρυξθσ Αναγκαςτικισ Απαλλοτρίωςθσ για το ζργο “Οδόσ Σταφρου 
Νιάρχου”. 

32. Τθν υπ. αρίκ. 31736/2735/14-3-2018  Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Δαπάνθσ Απαλλοτρίωςθσ τθσ Δνςθσ Τεχνικϊν Ζργων ΠΗ, για το προεκτιμϊμενο 
φψοσ τθσ δαπάνθ αποηθμίωςθσ  για τθν  γι και τα επικείμενα των υπό απαλλοτρίωςθ εκτάςεων, για τθν καταςκευι του ζργου “Οδόσ 
Σταφρου Νιάρχου”. Με το εκτιμϊμενο ςυνολικό ποςό δαπάνθσ απαλλοτρίωςθσ  για Γι-Επικείμενα-Ειδικι Αποηθμίωςθ, να ανζρχεται 
κατά προςζγγιςθ ςτο ποςό των 3.500.000,00 ευρϊ (€). 

33. Η υπ. αρικ 31738/2736/14-3-2018 ζγγραφο του Γενικοφ Διευκυντι τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ 
και Υποδομϊν τθσ Π.Η., ςχετικά με τισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ τθσ δαπάνθσ, για τθν ςυντζλεςθ τθσ Αναγκαςτικισ Απαλλοτρίωςθσ για τθν 
καταςκευι του ζργου “Οδόσ Σταφρου Νιάρχου”, που κα αντιμετωπιςκεί από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Ήπειροσ 2014-2020 (ϊσ 
υποζργο κατά τθν υποβολι πρόταςθσ για ζνταξθ του ζργου ςτον άξονα προτεραιότθτασ 3 "Ενίςχυςθ Υποδομϊν Μεταφορϊν") και από 
το ΠΔΕ (2017, ΣΑΕΠ-030, 2017ΕΠ03000000_ 4.000.000,00€) ςφμφωνα με τθν υπ. αρικ. 54890/16-5-2017 απόφαςθ του Αναπλθρωτι 
Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ.  

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 Τθν κήρυξη Αναγκαςτικήσ Απαλλοτρίωςησ εκτάςεων ακινιτων για λόγουσ δθμόςιασ ωφζλειασ και ειδικότερα για τθν καταςκευι του 
ζργου "Οδόσ Σταφρου Νιάρχου".  

Το ςυνολικό εμβαδό τθσ περικλειόμενθσ ζκταςθσ από τα όρια απαλλοτρίωςθσ του ζργου ανζρχεται ςτα 267.646,89m2, εκ των οποίων τα 
169.186,52 m2 φζρονται ότι ανικουν ςτο Δθμόςιο και τα 98.460,36 m2 φζρονται ϊσ Ιδιωτικζσ εκτάςεισ που προτάςςονται προσ αναγκαςτική 
απαλλοτρίωςη. 

Οι ανωτζρω εκτάςεισ βρίςκονται ςτα διοικθτικά όρια του Διμου Ιωαννιτϊν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ιωαννίνων και ειδικότερα ςτισ Δ.Κ. 
Ιωαννίνων, Ανατολισ, Πεδινισ και ΤΚ Νεοχωρόπουλου. 

Οι υπό απαλλοτρίωςθ εκτάςεισ απεικονίηονται ςτα Κτθματολογικά Διαγράμματα (Κ-1α, Κ-1, Κ-2, Κ-3, Κ-4, Κ-5, Κ-6, Κ-7, Κ-8, Κ-9, Κ-10, κλίμακασ 
1:500) και θ κατανομι των υποχρεϊςεων και δικαιωμάτων, μεταξφ Δθμοςίου και Ιδιωτϊν, αποτυπϊνεται ςτουσ Κτθματολογικοφσ Πίνακεσ τθσ 
"Οριςτικισ Μελζτθσ Οδοφ Νιάρχου" τα οποία ζχουν ςυνταχκεί από το Ανάδοχο Μελετθτικό Σχιμα, αναςυνταχκεί, εγκρικεί και κεωρθκεί από τθν 
Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων Π.Η (με τισ υπ. αρικ. 57985/6000/28-5-2015_αρχικι ςφνταξθ_ και 1684/141/8-1-2018_ανακεωρθμζνθσ ζκδοςθσ_ 
αποφάςεισ).  

Η Κιρυξθ γίνεται βάςθ των ςτοιχείων των Κτθματολογικϊν Διαγραμμάτων (Κ-1α, Κ-1, Κ-2, Κ-3, Κ-4, Κ-5, Κ-6, Κ-7, Κ-8, Κ-9, Κ-10, κλίμακασ 1:500) κ 
Πινάκων τθσ υπϋ αρικ. 1684/141/8-1-2018 ζγκριςθσ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων ΠΗ. 

 Στισ υπό απαλλοτρίωςθ εκτάςεισ προβάλλουν δικαιϊματα κυριότθτασ οι: 1.Ελλθνικό Δθμόςιο, 2. Διμοσ Ιωαννιτϊν, 3. Πτθνοτροφικι 
Ιωαννίνων ΑΕ, 4. Χαρίςθσ Ακανάςιοσ, 5. Χαρίςθ Ευνομία, 6.Χαρίςθσ Θεόδωροσ κλπ ςφμφωνα με τουσ Κτθματολογικοφσ Πίνακεσ.    
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 Η απαλλοτρίωςθ κθρφςςεται υπζρ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου για λόγουσ δθμόςια ωφζλειασ και θ δαπάνθ κα καλυφκεί από πιςτϊςεισ 
του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Ήπειροσ 2014-2020 (ϊσ υποζργο κατά τθν υποβολι πρόταςθσ για ζνταξθ του ζργου ςτον άξονα 
προτεραιότθτασ 3 "Ενίςχυςθ Υποδομϊν Μεταφορϊν") και από το ΠΔΕ (2017, ΣΑΕΠ-030, 2017ΕΠ03000000) ςφμφωνα με τθν υπ. αρικ. 54890/16-5-
2017 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. 

Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (μετά τθν ζλευςθ τθσ 13-4-2018, ζνα μινα μετά τθν ιμερα δθμοςίευςθσ και 
τοιχοκόλλθςθσ τθσ υπ αρικ. 28560/2466/7-3-2018 ςχετικισ Ανακοίνωςθ τθσ Υπθρεςίασ). 

 

 

5. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ και των  παρατάξεων Π.. 

6. Σο γεγονόσ ότι τθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ κιρυξθσ τθσ προτεινόμενθσ απαλλοτρίωςθσ 

 

       & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ) 

 
Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ:3/15/14-3-2018 ) 

- Κθρφςςουμε αναγκαςτικι απαλλοτρίωςθ εκτάςεων ακινιτων, για λόγουσ δθμόςιασ ωφζλειασ και ειδικότερα για τθν καταςκευι του ζργου 
"Οδόσ ταφρου Νιάρχου".  

Σο ςυνολικό εμβαδό τθσ περικλειόμενθσ ζκταςθσ από τα όρια απαλλοτρίωςθσ του ζργου ανζρχεται ςτα 267.646,89m2, εκ των οποίων τα 
169.186,52 m2 φζρονται ότι ανικουν ςτο Δθμόςιο και τα 98.460,36 m2 φζρονται ωσ Ιδιωτικζσ εκτάςεισ που προτάςςονται προσ αναγκαςτικι 
απαλλοτρίωςθ. 

Οι ανωτζρω εκτάςεισ βρίςκονται ςτα διοικθτικά όρια του Διμου Ιωαννιτϊν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ιωαννίνων και ειδικότερα ςτισ Δ.Κ. 
Ιωαννίνων, Ανατολισ, Πεδινισ και ΣΚ Νεοχωρόπουλου. 

Οι υπό απαλλοτρίωςθ εκτάςεισ απεικονίηονται ςτα Κτθματολογικά Διαγράμματα (Κ-1α, Κ-1, Κ-2, Κ-3, Κ-4, Κ-5, Κ-6, Κ-7, Κ-8, Κ-9, Κ-10, 
κλίμακασ 1:500) και θ κατανομι των υποχρεϊςεων και δικαιωμάτων, μεταξφ Δθμοςίου και Ιδιωτϊν, αποτυπϊνεται ςτουσ Κτθματολογικοφσ 
Πίνακεσ τθσ "Οριςτικισ Μελζτθσ Οδοφ Νιάρχου" τα οποία ζχουν ςυνταχκεί από το Ανάδοχο Μελετθτικό χιμα, αναςυνταχκεί, εγκρικεί και 
κεωρθκεί από τθν Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων Π.Η (με τισ υπ. αρικ. 57985/6000/28-5-2015_αρχικι ςφνταξθ και 1684/141/8-1-2018 
ανακεωρθμζνθσ ζκδοςθσ αποφάςεισ).  

Η Κιρυξθ γίνεται βάςθ των ςτοιχείων των Κτθματολογικϊν Διαγραμμάτων (Κ-1α, Κ-1, Κ-2, Κ-3, Κ-4, Κ-5, Κ-6, Κ-7, Κ-8, Κ-9, Κ-10, κλίμακασ 
1:500) κ Πινάκων τθσ υπϋ αρικ. 1684/141/8-1-2018 ζγκριςθσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων ΠΗ. 

 τισ υπό απαλλοτρίωςθ εκτάςεισ προβάλλουν δικαιϊματα κυριότθτασ οι: 1.Ελλθνικό Δθμόςιο, 2. Διμοσ Ιωαννιτϊν, 3. Πτθνοτροφικι 
Ιωαννίνων ΑΕ, 4. Χαρίςθσ Ακανάςιοσ, 5. Χαρίςθ Ευνομία, 6.Χαρίςθσ Θεόδωροσ κλπ ςφμφωνα με τουσ Κτθματολογικοφσ Πίνακεσ.    

 Η απαλλοτρίωςθ κθρφςςεται υπζρ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου για λόγουσ δθμόςια ωφζλειασ και θ δαπάνθ κα καλυφκεί από 
πιςτϊςεισ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Ήπειροσ 2014-2020 (ωσ υποζργο κατά τθν υποβολι πρόταςθσ για ζνταξθ του ζργου ςτον άξονα 
προτεραιότθτασ 3 "Ενίςχυςθ Τποδομϊν Μεταφορϊν") και από το ΠΔΕ (2017, ΑΕΠ-030, 2017ΕΠ03000000) ςφμφωνα με τθν υπ. αρικ. 
54890/16-5-2017 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. 

Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ  

 

- Ο ποδθλατόδρομοσ τθσ νζασ οδοφ να ονομαςκεί  «ΣΕΦΑΝΟ ΚΟΠΟΤΛΗ»,  προσ τιμι του εκλιπόντοσ 

 

 

 
 

Μειοψθφοφν: 
1)  Η παράταξθ «ΛΑΙΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ», θ οποία ψιφιςε λευκό, επειδι δεν λιφκθκαν υπόψθ οι προτάςεισ που είχαν κάνει 

ςτθν προθγοφμενθ ςυνεδρίαςθ, ςτθν οποία είχε ςυηθτθκεί το κζμα. Είχαν προτείνει να γίνει ξανά θ μελζτθ του ζργου κεωρϊντασ το 

ςαν ζργο μζςα ςτο ιςτό τθσ πόλθσ, κακόςον, από τότε που ςυντάχκθκε θ μελζτθ μζχρι ςιμερα που εκτελείται,  ζχουν αλλάξει πολλά 

δεδομζνα ςτθν περιοχι. 

2) Η παράταξθ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΓΗ για τθν ΗΠΕΙΡΟ», θ οποία τοποκετικθκε αρνθτικά, επειδι διαφωνοφν με το ζργο ζτςι όπωσ 

προτείνεται να καταςκευαςκεί. Πιςτεφουν ότι, ζτςι όπωσ προτείνεται να καταςκευαςκεί, κα είναι ζνασ τεράςτιοσ κλειςτόσ 

αυτοκινθτόδρομοσ, ο οποίοσ περιςςότερο κα δθμιουργιςει προβλιματα, από ότι κα λφςει. Θα δθμιουργιςει προβλιματα ςτουσ 

κατοίκουσ και ςτισ επιχειριςεισ τθσ περιοχισ. Ζτςι παρζμειναν ςτθν τοποκζτθςθ που είχαν κάνει ςτθν προθγοφμενθ ςυνεδρίαςθ, 

καταψθφίηοντασ το κζμα, αςχζτων τροποποιιςεων και προτάςεων που κα ζλκουν ςτο υμβοφλιο.  
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3) Η παράταξθ «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτθν ΗΠΕΙΡΟ» , θ οποία διαφϊνθςε με το ζργο ζτςι όπωσ προτείνεται να καταςκευαςκεί. Σο 

χαρακτιριςε «ζκτρωμα», το οποίο κα ζχει ςαν αποτζλεςμα να κόψει ζναν ςχεδόν αςτικό ιςτό ςτα δφο. Θα δθμιουργιςει τεράςτιο 

πρόβλθμα ςτον οικιςμό των ειςμοπλικτων, δεν ζχει προβλεφκεί θ εξυπθρζτθςθ τθσ νζασ πτζρυγασ του νοςοκομείου και κα πρζπει 

να ςταματιςει θ διαδικαςία, να επανεξεταςκεί το κζμα και να γίνει ανακεϊρθςθ τθσ μελζτθσ. Ζωσ τότε πιςτεφουν ότι ο 

Περιφερειάρχθσ μπορεί να βρει μια λφςθ και με μια άλλθ ρφκμιςθ,   να εξυπθρετιςει τθ ςυγκεκριμζνθ ανάγκθ. 

4) Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ τθσ παράταξθσ «ΗΠΕΙΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΗ» κ. Πάικασ , ο οποίοσ τοποκετικθκε αρνθτικά διατθρϊντασ τισ 

απόψεισ που είχε εκφράςει και ςτθν προθγοφμενθ ςυνεδρίαςθ, που είχε ςυηθτθκεί το κζμα. Πιςτεφει ότι καταςκευαςτικά το 

ςυγκεκριμζνο ζργο δεν ανταποκρίνεται ςτισ ςθμερινζσ ανάγκεσ. Ζνασ ςχεδιαςμόσ, που ξεκίνθςε πριν από 17 χρόνια δεν μπορεί να 

καλφπτει τθ ςθμερινι πραγματικότθτα. Θα πρζπει να ανακεωρθκεί  θ μελζτθ και αυτά τα χριματα, που προορίηονται για αυτό το 

ζργο, κάλλιςτα προσ το παρόν μποροφν να εξυπθρετιςουν άλλεσ ανάγκεσ.   

 
θμειϊνεται ότι: 
1) Η παράταξθ «ΗΠΕΙΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΗ», ψιφιςε κετικά επιςθμαίνοντασ τθν ανάγκθ να γίνουν οι όποιεσ βελτιϊςεισ κρίνονται 
απαραίτθτεσ και εφικτζσ.  
2) Η παράταξθ «ΤΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ» ψιφιςε κετικά, με τθν προχπόκεςθ ότι κα βρεκεί λφςθ για τθν εξυπθρζτθςθ του οικιςμοφ των 
ειςμοπλικτων. 

 

 

 

……………….……………………………………..……………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
        
                                          Ο Πρόεδροσ του Π.. 

   ταφροσ Παργανάσ 
                          

Η Αντιπρόεδροσ του Π.. 
Ακριβζσ Απόςπαςμα        Πολυξζνθ (Σηζνθ) Σαπραντηι-Κοίλια 
Η Πρακτικογράφοσ 

Ο Γραμματζασ του  Π..  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 

 
       

ΑΔΑ: ΨΡ9Α7Λ9-ΣΧΤ


		2018-05-02T11:21:38+0300
	Athens




