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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
     ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 
     Έδρα : Ελεούσα 
    
    Αρ. Αποφ.: 060 /2011 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  Από το Πρακτικό Αρ. 04/17-02-2011  
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
   Εξέταση αιτήσεως κ. Ντίνου Ελευθερίου  
για παραχώρηση χρήσης  δημοτικής 
έκτασης για εγκατάσταση περιπτέρου στην 
Δ.Κ Ελεούσας Δήμου Ζίτσας ( διασταύρωση 
κόμβου Δωδώνης – Ελεούσας )».  
 

   Στην Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης του 
Δήμου Ζίτσας και στην ισόγεια αίθουσα του  Δημοτικού Καταστήματος (αίθουσα 
Πνευματικού Κέντρου) σήμερα στις 17 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011, 
ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.00΄ συνήλθε (σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 
14/2011 Απόφασης Δ.Σ.) σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 2337/11-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου 
και στην ιστοσελίδα του πρώην Δήμου Πασσαρώνος και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή 
γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον 
Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή 
εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των οποίων θέματα που αφορούν ειδικά τις 
Κοινότητές τους, συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων. 
   Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους λοιπούς 
Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ζίτσας και στους 
Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων 
Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.  
    Σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες και οι 
είκοσι έξι (27), δηλαδή:  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ     Δ. Σ.  
1. Παππάς Παναγιώτης, Π.Δ.Σ. 
2. Σιώζιος Κωνσταντίνος 
3. Χανδόλιας Απόστολος 
4. Μπαλτά Σταυρούλα 
5. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 
6. Μάντζιος Σπυρίδωνας 
7. Μαρκούλας Αθανάσιος 
8. Κολιούσης Ευάγγελος 
9. Γαρδίκος Βασίλειος 
10. Πάϊκας Σπυρίδων 
11. Ράρρας Φώτιος 
12. Γκαραλέας Δημήτριος 
13. Αλεξούδη- Γκαβρέση Παρασκευή 
14. Στουγιάννος Νικόλαος 

15. Παπαγγέλης Σπυρίδων 
16. Παπαδημητρίου Γεώργιος 
17. Βλέτσας Αθανάσιος 
18. Μπούτσικος Νικόλαος 
19. Δήμος Δημήτριος 
20. Κολιός Παναγιώτης 
21. Σταλίκας Γεώργιος 
22. Κούργιας Φώτιος  
23. Βούζας Χρυσόστομος 
24. Καραμπίνας Κωνσταντίνος 
25. Παππάς Μάνθος 
26. Τζίμας Δημήτριος 
27. Αγόρος Κωνσταντίνος 

 
Στη συνεδρίαση παρέστησαν: 

• Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος. 
• Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και οι Πρόεδροι ή 

εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων των οποίων θέματα που αφορούν 
ειδικά τις Κοινότητές τους, συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.  

• Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των 
πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

  Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο 
κ. Πάικα Σπυρίδων ο οποίος αφού αναφέρθηκε στα κύρια σημεία αυτής, κατέθεσε 
για εγγραφή στα πρακτικά την παρακάτω εισήγηση του 8ου θέματος της ημερήσιας 
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διάταξης στο οποίο συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. 
Ελεούσας κ. Λώλας Στρατής:      
  Από τον κ. Ντίνο Ελευθέριο του Θεμιστοκλή, ο οποίος έχει κριθεί δικαιούχος αδείας 
εκμετάλλευσης περιπτέρου στην Ελεούσα, μας έχει υποβληθεί σχετική αίτηση με την 
οποία ζητά να του δοθεί-επιτραπεί η εγκατάσταση του περιπτέρου του στο σημείο 
της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κονίτσης δίπλα από το υπαίθριο μανάβικο, μετά τα 
φανάρια Ελεούσας. 
  Η αρχική θέση τοποθέτησης του συγκεκριμένου περιπτέρου, είχε καθοριστεί με την 
υπ’ αριθ. 227/2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου 
Πασσαρώνος, στην περιοχή εργοστασίου «ΔΩΔΩΝΗ» στο Τ.Δ. Ελεούσας.  
  Η τοποθέτηση του περιπτέρου στην συγκεκριμένη θέση δεν κατέστει δυνατή, 
καθόσον υπήρξε έντονη αντίδραση από την «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.-Α.Β.Γ.Η.» η οποία 
υποστηρίζει ότι από τα έγγραφα (συμβόλαια και τοπογραφικά) που έχει στην 
διάθεσή της προκύπτουν τα δικαιώματά της στην συγκεκριμένη έκταση και για το 
λόγο αυτό επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της. 
  Ύστερα από την παραπάνω εξέλιξη και με δεδομένη την αίτηση του κ. Ντίνου 
Ελευθερίου, ο Δήμος μας προκειμένου να επαναφέρει το θέμα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο,  απευθύνθηκε εγγράφως στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 
Ελεούσας, στο Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων και την Δ.Ε.Σ.Ε. της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής  Μακεδονίας προκειμένου να γνωμοδοτήσουν σχετικά.  
  Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Ελεούσας με την υπ’ αριθ. 07/2011 
Απόφασή του μας έκανε γνωστό ότι γνωμοδοτεί υπέρ της παραχώρησης χρήσης 
της δημοτικής έκτασης (αριθμ. τεμαχίου 624α διανομής Μέγα Μπισδουνίου έτους 
1929) που βρίσκεται στην διασταύρωση του κόμβου Δωδώνης-Ελεούσας της Ε.Ο. 
Ιωαννίνων Κονίτσης στη Δ.Κ. Ελεούσας. 
  Επίσης το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων με το υπ’ αριθμ. 1012/15/112-ά/7-2-2011 
έγγραφό του καθώς και η Δ.Ε.Σ.Ε. με το υπ’ αριθ. 401/10-2-2011 έγγραφό της μας 
έκαναν γνωστό ότι συμφωνούν με την θέση εγκατάστασης περιπτέρου στην 
αναφερόμενη θέση με τους όρους και προϋποθέσεις που έθεσε το Τμήμα Τροχαίας 
Ιωαννίνων με το παραπάνω σχετικό του έγγραφο οι οποίοι είναι οι εξής: 
 1.-Να έχει έξι (6) μέτρα απόσταση από την άκρη του οδοστρώματος της Ε.Ο. 
 2.-Να τοποθετηθούν πινακίδες: 
      α)Απαγόρευσης εισόδου από αντίθετο ρεύμα (Ρ-7) 
      β)Ρυθμιστικές της κυκλοφορίας πινακίδες Ρ-52 & Π-79. 
 3.-Κάλυψη του οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα και οριζόντια σήμανση.    
  Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται: 
 α)Η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 227/2009 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του πρώην Δήμου Πασσαρώνος και ο επανακαθορισμός του χώρου εγκατάστασης 
περιπτέρου το οποίο είχε καθορισθεί να τοποθετηθεί στο εργοστάσιο «ΔΩΔΩΝΗ», 
στη νέα θέση που βρίσκεται εντός του υπ’ αριθμ. 624α τεμαχίου διανομής Μέγα 
Μπισδουνίου έτους 1929, το οποίο είναι δημοτική έκταση της Δ.Κ. Ελεούσας και 
βρίσκεται στην διασταύρωση του κόμβου Δωδώνης-Ελεούσας της Ε.Ο. Ιωαννίνων 
Κονίτσης. 
 β)Η δωρεάν παραχώρηση της απαιτούμενης για την εγκατάσταση περιπτέρου 
έκτασης εντός του παραπάνω τεμαχίου, στον  κ. Ντίνο Ελευθέριο του Θεμιστοκλή, 
με τους όρους και προϋποθέσεις που έθεσε το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων οι οποίοι 
αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. 1012/15/112-ά/7-2-2011 έγγραφό του και έχουν 
εγγραφεί ανωτέρω. 
 γ)Το κόστος κατασκευής των εργασιών που απαιτούνται από την Τροχαία θα 
βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο. 
  Επιπρόσθετα θέλω να προτείνω, επειδή ο ενδιαφερόμενος είχε προβεί με δικά του 
έξοδα στην κατασκευή τους στον προηγούμενο οριζόμενο χώρο, ο Δήμος μας να 
κατασκευάσει την βάση του περιπτέρου και ένα μικρό επίχωμα που είναι 
απαραίτητο. 
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  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο 
αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,  
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
  α)Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 227/2009 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του πρώην Δήμου Πασσαρώνος και τον επανακαθορισμό του χώρου εγκατάστασης 
περιπτέρου το οποίο είχε καθορισθεί να τοποθετηθεί στο εργοστάσιο «ΔΩΔΩΝΗ», 
στη νέα θέση που βρίσκεται εντός του υπ’ αριθμ. 624α τεμαχίου διανομής Μέγα 
Μπισδουνίου έτους 1929, το οποίο είναι δημοτική έκταση της Δ.Κ. Ελεούσας και 
βρίσκεται στην διασταύρωση του κόμβου Δωδώνης-Ελεούσας της Ε.Ο. Ιωαννίνων 
Κονίτσης. 
  β)Την δωρεάν παραχώρηση της απαιτούμενης για την εγκατάσταση περιπτέρου 
έκτασης εντός του παραπάνω τεμαχίου, στον  κ. Ντίνο Ελευθέριο του Θεμιστοκλή, 
με τους όρους και προϋποθέσεις που έθεσε το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων οι οποίοι 
αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. 1012/15/112-ά/7-2-2011 έγγραφό του και οι οποίοι 
έχουν ως εξής:  
 1.-Να έχει έξι (6) μέτρα απόσταση από την άκρη του οδοστρώματος της Ε.Ο. 
 2.-Να τοποθετηθούν πινακίδες: 
      α)Απαγόρευσης εισόδου από αντίθετο ρεύμα (Ρ-7) 
      β)Ρυθμιστικές της κυκλοφορίας πινακίδες Ρ-52 & Π-79. 
 3.-Κάλυψη του οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα και οριζόντια σήμανση.    
  γ)Το κόστος κατασκευής των εργασιών που απαιτούνται από την Τροχαία θα 
βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο. 
  δ)Ο Δήμος Ζίτσας θα κατασκευάσει την βάση του περιπτέρου και ένα μικρό 
επίχωμα που είναι απαραίτητο. 
  Με την σύμφωνη γνώμη και την θετική ψήφο του Προέδρου της Δ.Κ. Ελεούσας κ. 
Λώλα Στρατή.      

 
 
       Η  Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  60 /2011 
      Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 
 

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ 
Δ.Σ. 
Τ.Υ. 

     ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ 
 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Τ.Υ. 

  
Ακριβές Απόσπασμα 

Μ.Ε.Δ. 
 
 

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Υπηρεσιακός Γραμματέας 

Δημοτικού Συμβουλίου 
 


	     Έδρα : Ελεούσα
	Ακριβές Απόσπασμα

