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Τριανταφυλλόπουλος 
   
 
ΘΕΜΑ : Σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου διανομής 1933 

συνοικισμού Αμφιθέας (Στρουνίου) Δ.Ε. Περάματος Δήμου Ιωαννιτών. 
 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η  
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 9.9.2020 εισήγηση της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, 
Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων και άκουσε την προϊσταμένη κα Κουμπούρη και 
την κα Βλάχου από τη Δ/νση Περ/ντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών,  γνωμοδότησε 
κατά πλειοψηφία ως εξής : 
 
Απορρίπτει το αίτημα του Δήμου Ιωαννιτών για σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου – Διανομή του 1933 του συνοικισμού ‘’Στρούνι’’ – Δ.Ε Αμφιθέας, ως 
υπεβλήθη με το υπ΄αρ.πρωτ. 43471/963 από 15.5.2020 έγγραφο της Δ/νσης Περ/ντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου και που αφορά στη μείωση του κοινοχρήστου χώρου 
(οικόπεδο 38 της διανομής του ΄33) στη θέση που βρίσκεται το “κοινοτικό κατάστημα’’ και το 
ιστορικό διατηρητέο μνημείο “κονάκι”, προτείνει δε την τοποθέτηση κόκκινου περιγράμματος 
γύρω από τα υφιστάμενα κτίσματα. 
 
Μειοψηφούν ο κ. Μουκαζής και η κα Σκάρλα, οι οποίο τάσσονται με την εισήγηση της Δ/νσης 
δηλαδή : 
 
 Την απόρριψη του αιτήματος του Δήμου Ιωαννιτών για σημειακή τροποποίηση του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου – Διανομή του 1933 του συνοικισμού ‘’Στρούνι’’ – Δ.Ε 
ΑΜΦΙΘΕΑΣ, ως υπεβλήθη με το υπ΄αριθμ.πρωτ. 43471/963 από 15.5.2020 έγγραφο της 
Δ/νσης ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και που αφορά στη 
μείωση του κοινοχρήστου χώρου (οικόπεδο 38 της διανομής του 33) στη θέση που βρίσκεται 
το “κοινοτικό κατάστημα’’ και το ιστορικό διατηρητέο μνημείο “κονάκι”. 

 Η αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου συνοικισμού Αμφιθέας διανομής 
1933, που αποφασίστηκε με την 713/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννιτών, 
καλείται να διαχειριστεί το σύνολο των προβλημάτων που έχουν ανακύψει από κακή 
εφαρμογή της διανομής του 1933, διασφαλίζοντας και αναδεικνύοντας τον παραδοσιακό 
χαρακτήρα του οικισμού, με την εξασφάλιση των απαραίτητων κοινοχρήστων χώρων και 
αποσκοπώντας στην επίλυση -με την εφαρμογή πολεοδομικά ορθών προτάσεων- των 
ιδιοκτησιακών θεμάτων, έτσι ώστε να μην απαξιώνεται η περιουσία των πολιτών. 
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