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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                              
∆ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ                                            
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθµ. 26/23.12.2020 Τακτικής Συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Γρεβενών 

 
Αριθµός Απόφασης: 221/2020 
 
Θέµα:  Τροποποίηση του Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου του ∆ήµου Γρεβενών, 

σύµφωνα µε την 12/2020 απόφαση - εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
Στα Γρεβενά στις 23 ∆εκεµβρίου 2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου Γρεβενών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση µέσω τηλεδιάσκεψης ύστερα 
από την αριθµ. πρωτ. 19.238/18-12-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, που επιδόθηκε νόµιµα χωριστά σε καθένα από τα µέλη αυτού, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της 
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου “Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της 
διάδοσής του” που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020, η οποία κυρώθηκε νοµοθετικά 
µε το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 και µε την υπ’ αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 
του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθµ. ∆1α/ΓΠ.οικ.: 80189/12-12-2020 (ΦΕΚ Β΄ 
5486/12.12.2020) Κ.Υ.Α. 

Παρόντες: 1)Αδάµος Ματθαίος, 2)Βάιος Χρήστος, 3)Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 
4)Γκοτζαµπασόπουλος Γεώργιος, 5)∆άσκαλος Νικόλαος, 6)∆οκοπούλου Βασιλική, 
7)∆όλγηρας Ιωσήφ, 8)Ισαακίδης Ισαάκ, 9)Καλόγηρος Στέργιος, 10)Κατσάλης Αλέξανδρος, 
11)Κιάκας Ζήσης, 12)Κουπτσίδης ∆ηµοσθένης, 13)Λύτρα Βασιλική, 14)Μπόλης ∆ηµήτριος, 
15)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 16)Ντάγκα Παναγιώτα, 17)Ουζουνίδης Νικόλαος, 
18)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 19)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 20)Πέτρου Χρήστος, 21)Πούλιος 
Νικόλαος, 22)Σιούλας Κωνσταντίνος, 23)Στεργιούλα Ιφιγένεια, 24)Τζουβάρα Φωτεινή, 
25)Τριγώνης Χρήστος, 26)Τσικούρας Νικόλαος και 27)Τσιρίκας Αναστάσιος.  

Απόντες: 1)Ανθιµίδης Παρασκευάς, 2)Κλεισιάρης Ιωάννης, 3)Λέτσιος Ιωάννης, 
4)Μπαρλαγιάννη Χριστίνα, 5)Παπαδόπουλος Ιωάννης και 6)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι 
οποίοι δεν συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν νόµιµα.  
Στη συνεδρίαση συµµετείχε και ο ∆ήµαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος ∆ασταµάνης, ο οποίος 

κλήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει. 
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Γρεβενών κ. Γρηγόριος 

Φαρµάκης. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Γρεβενών Σιέλλυ Μπουµπούκα. 

 Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν παρόντα 27, η 
Πρόεδρος κ. Φωτεινή Τζουβάρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
Η Πρόεδρος για το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Χρήστο Πέτρου 

Αντιδήµαρχο και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο οποίος εισηγήθηκε το θέµα ως 
εξής: 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µε την αριθµ. 12/2020 απόφασή της, εισηγήθηκε προς το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Γρεβενών την έκδοση απόφασης για την τροποποίηση του 
Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου του ∆ήµου Γρεβενών.  
 Στη συνέχεια η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 
α) Την µε αριθµ. 14/2020 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Γρεβενών του ∆ήµου Γρεβενών, 
β) Την µε αρ. πρωτ. 2002/28-08-2019 αίτηση των Μύλοι Γρεβενών, Γιαννακόπουλος Α.Ε. για 
τροποποίηση του Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου του ∆ήµου Γρεβενών, 
γ) Την µε αριθµ. πρωτ. 185/03-02-2020 αίτηση των Μύλοι Γρεβενών, Γιαννακόπουλος Α.Ε. για 
προσκόµιση συµπληρωµατικών στοιχείων για τη τροποποίηση του Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού 
Σχεδίου του ∆ήµου Γρεβενών, 
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δ) Την απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. αριθµ. 67403/3447/92 (ΦΕΚ 1007/∆/2-10-1992) 
«Έγκριση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισµού Γρεβενών ∆ήµου Γρεβενών (Ν. 
Γρεβενών)», 
ε) Το Π.∆. της 10/11/2000 (ΦΕΚ 857/∆/8-12-2000) «Έγκριση Πολεοδοµικής Μελέτης τµηµάτων 
του ∆ήµου Γρεβενών (Ν. Γρεβενών) και τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου 
του ίδιου ως άνω δήµου στα σηµεία σύνδεσης µε την περιοχή επέκτασης»,  
στ) Την µε αριθµ. πρωτ. 43654/2482/18-6-2012 απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτ. Μακεδονίας 
κύρωσης των υπ’ αριθµ. 1/2008 και 1/2010 Πράξεων Εφαρµογής Πολεοδοµικής Μελέτης 
Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Γρεβενών Π.Ε., 
ζ) Την υπ’ αριθµ. 84830/18-6-2019 (ΦΕΚ 401/∆/12-7-2019) απόφαση Συντονιστή 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτ. Μακεδονίας «Έγκριση σηµειακής τροποποίησης 
του εγκεκριµένου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της πόλεως των Γρεβενών». 
Η παρούσα εισήγηση διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Γρεβενών µετά 

από την α) σχετική απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Γρεβενών του ∆ήµου Γρεβενών µε την 
οποία γνωµοδοτεί θετικά ως προς την τροποποίηση του Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου 
της πόλεως των Γρεβενών, γνωρίζοντας ότι σύµφωνα µε το άρθρο 77 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 
114/Α/08-06-2006) «Γνώµη των δηµοτικών και κοινοτικών αρχών για ειδικά θέµατα» και το 
άρθρο 83 παρ. 2γ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) µεταξύ των αρµοδιοτήτων του 
συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας είναι «να εκφράζει γνώµες και να διατυπώνει προτάσεις 
σχετικά µε την πολεοδοµική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής». Επίσης σύµφωνα µε το 
άρθρο 73 κεφ. Β παρ. 1ii) του ίδιου νόµου µεταξύ των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής περιλαµβάνεται «η εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο επί θεµάτων ρυθµιστικών 
σχεδίων, προγραµµατισµού εφαρµογής ρυθµιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών 
πόλεων, εφαρµογής Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδοµικών µελετών, 
ανάπλασης περιοχών, πολεοδοµικών επεµβάσεων, …» µε την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των µελών του, µετά από γνώµη της οικείας ∆ηµοτικής Κοινότητας.  
Με τον Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241/Α/23-12-2016) «Χωρικός σχεδιασµός - Βιώσιµη ανάπτυξη και 

άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 7 «Τοπικά Χωρικά Σχέδια» παρ. 13 ισχύει ότι: «α) Η 
αναθεώρηση και τροποποίηση εγκεκριµένων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου 
Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής 
Πόλης γίνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.  
β) Τα ισχύοντα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια και Σχέδια 
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης δύναται να τροποποιούνται σηµειακά µε 
τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν 2508/1997 (Α΄124).» 
Με το δ) σχετικό καθορίστηκαν τα όρια του σχεδίου πόλεως, συµπεριλήφθηκαν οι περιοχές 

της εκτός σχεδίου καθώς και η γενική οργάνωση των χρήσεων γης της πόλης των Γρεβενών 
και στη συνέχεια µε το δ) σχετικό εγκρίθηκε η Πολεοδοµική Μελέτη µε την οποία καθορίστηκε το 
ακριβές όριο της περιοχής επέκτασης. 
Με τις β) και γ) σχετικές αιτήσεις οι ενδιαφερόµενοι «Μύλοι Γρεβενών Γιαννακόπουλος Α.Ε.» 

ζητούν τροποποίηση του Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου της πόλεως των Γρεβενών που 
αφορά την ιδιοκτησία τους όπως εµφανίζεται στα τοπογραφικά διαγράµµατα που προσκόµισαν 
σύµφωνα µε το άρθρο 154 παρ. 7 του Κ.Β.Π.Ν. (ΦΕΚ 580/∆/27-07-1999) «οι ιδιώτες που 
ζητούν ην τροποποίηση του σχεδίου είναι πάντα υποχρεωµένοι να προπαρασκευάζουν τα 
απαραίτητα τεχνικά στοιχεία µε δική τους δαπάνη και επιµέλεια και να τα προσκοµίζουν στην 
αρµόδια υπηρεσία …» 
Ειδικότερα, σε τµήµα του νοτιοδυτικού άκρου, σε επαφή µε το όριο του ΓΠΣ και στην εκτός 

σχεδίου περιοχή, λειτουργεί από το 1997 η Αλευροβιοµηχανία «Μύλοι Γρεβενών 
Γιαννακόπουλος Α.Ε.», η οποία είναι χαµηλής όχλησης. Σήµερα, οι εγκαταστάσεις της εταιρείας 
καλύπτουν έκταση 2.078 τ.µ., ενώ το εργατικό δυναµικό της είναι 20 άτοµα. Στον µελλοντικό 
προγραµµατισµό της εταιρείας περιλαµβάνεται η κατασκευή αποθηκευτικών χώρων, οι οποίοι 
θα καταλαµβάνουν έκταση µεγαλύτερη των 3.000 τ.µ. 
Συγκεκριµένα το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ∆ήµου Γρεβενών (ΦΕΚ 62∆/6.2.1989 και ΦΕΚ 

1007∆/2.10.1992) πρότεινε την επέκταση του σχεδίου πόλεως σε περιοχή όπου εντός του 
ορίου της περιλαµβανόταν ένα τµήµα αρχικής µεγαλύτερης ιδιοκτησίας της εταιρείας «Mύλοι 
Γρεβενών Γιαννακόπουλος Α.Ε.». 
Η Πολεοδοµική Μελέτη (ΦΕΚ 857∆/8.12.2000) που εκπονήθηκε µετά την έγκριση του Γενικού 

Πολεοδοµικού Σχεδίου, καθόρισε το ακριβές όριο της περιοχής επέκτασης. Σε αυτόν τον 
καθορισµό, η αρχική ιδιοκτησία της «Mύλοι Γρεβενών Γιαννακόπουλος Α.Ε.» διαιρέθηκε σε δύο 
τµήµατα, εκ των οποίων το ένα εντάχθηκε στο σχέδιο, ενώ το δεύτερο παρέµεινε εκτός σχεδίου. 
Στο τµήµα της ιδιοκτησίας που εντάχθηκε στο σχέδιο η εγκεκριµένη Πολεοδοµική Μελέτη 
προβλέπει οικοδοµικά τετράγωνα κατοικίας (Ο.Τ. 335 και Ο.Τ. 336) και κοινόχρηστους χώρους 
(χώρος πρασίνου στο Ο.Τ. 858, παιδική χαρά στο Ο.Τ. 859 και οδοί), ενώ στο τµήµα που 
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παρέµεινε εκτός σχεδίου λειτουργεί η βιοµηχανική εγκατάσταση της εταιρείας «Μύλοι Γρεβενών 
Γιαννακόπουλος Α.Ε.». 
Η Πράξη Εφαρµογής που ακολούθησε την εγκεκριµένη Πολεοδοµική Μελέτη, στο πλαίσιο της 

εισφοράς σε γη, απέδωσε τµήµατα της ενταγµένης στο σχέδιο ιδιοκτησίας της «Mύλοι 
Γρεβενών Γιαννακόπουλος Α.Ε.» σε κατοικία (Ο.Τ. 335 και οικοπεδική έκταση στο Ο.Τ. 336), 
στον σχηµατισµό άλλων οικοπέδων όµορων ιδιοκτησιών-ιδιοκτητών (στο Ο.Τ. 336) και σε 
κοινόχρηστα. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται τόσο η λειτουργία της επιχείρησης όσο και η 

δυνατότητα της µελλοντικής επέκτασής της, καθώς η επέκταση των εγκαταστάσεων της 
Αλευροβιοµηχανίας δεν µπορεί να γίνει προς άλλη κατεύθυνση γιατί µεγάλο τµήµα του γηπέδου 
προς τα νότια και τα δυτικά περικλείεται από ρέµα. Η επαναφορά της ιδιοκτησίας στα αρχικά 
της όρια δίνει τη δυνατότητα δόµησης των νέων απαιτούµενων εγκαταστάσεων µε τις εκτός 
σχεδίου διατάξεις που ισχύουν για τη βιοµηχανία.  
Μετά από αίτηση του άµεσα ενδιαφερόµενου µε την επωνυµία «Μύλοι Γρεβενών, 

Γιαννακόπουλος Α.Ε.» εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 84830/18-6-2019 (ΦΕΚ 401/∆/12-7-2019) 
απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτ. Μακεδονίας (στ) σχετικό) η 
σηµειακή τροποποίηση του Εγκεκριµένου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της πόλεως 
των Γρεβενών και συγκεκριµένα µετατοπίζεται το νοτιοανατολικό όριό του και στη συνέχεια το 
όριο της εγκεκριµένης πολεοδοµικής µελέτης καθώς και η περιµετρική οδός η όποια έχει 
συναρµογή µε την υπόλοιπη περιµετρική οδό του εγκεκριµένου ΓΠΣ, όπως αυτά 
αποτυπώνονται στα σχέδια που συνοδεύουν την ανωτέρω απόφαση.  
Η ανωτέρω τροποποίηση εξαιρεί έκταση της τάξης των 63 στρεµµάτων, από τα οποία τα 4.6 

στρέµµατα περίπου αφορούν σε περιοχή εντός της εγκεκριµένης πολεοδοµικής µελέτης και τα 
υπόλοιπα µη πολεοδοµηµένη περιοχή. Η εν λόγω περιοχή του νοτιοδυτικού άκρου δεν έχει 
οικοδοµηθεί ακόµη και ούτε έχουν γίνει έργα υποδοµής που θα εµπόδιζαν την αλλαγή του 
ορίου του ΓΠΣ.  
Σύµφωνα µε τη ισχύουσα νοµοθεσία, µετά την στ) απόφαση τροποποίησης του ΓΠΣ θα 

πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου 
για την εφαρµογή του ισχύοντος ορίου του ΓΠΣ της πόλεως των Γρεβενών. 
Με τις β) και γ) σχετικές αιτήσεις ο άµεσα ενδιαφερόµενος µε την επωνυµία «Μύλοι 

Γρεβενών, Γιαννακόπουλος Α.Ε.» ζητά την κατάργηση του Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου 
της πόλεως των Γρεβενών στα Ο.Τ. 335, Ο.Τ. 336, Ο.Τ. 858 και Ο.Τ. 859 και τροποποίηση του 
Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου στα Ο.Τ. 336 και Ο.Τ. 859, έτσι ώστε να εξαιρεθεί από την 
επέκταση του σχεδίου πόλεως Γρεβενών τµήµα της ιδιοκτησίας του. 
Συγκεκριµένα καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, µε 

τις εξής πολεοδοµικές ρυθµίσεις, σύµφωνα µε το από 29/01/2020 Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα (κλ. 
1:500), του κ. Αγγέλη Ευάγγελου Αγρονόµου-Τοπογράφου Μηχανικού, το οποίο ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε από την υπηρεσία µας: 
α. Καταργείται το Ο.Τ. 335 συνολικής έκτασης 2095,72 τ.µ., το Ο.Τ. 858 (Χ.Π.) συνολικής 
έκτασης 85,56 τ.µ. και η προβλεπόµενη οδός µεταξύ του εγκεκριµένου ορίου σχεδίου πόλης και 
των Ο.Τ. 335 και Ο.Τ. 858 εφόσον σύµφωνα µε την στ) απόφαση τροποποίησης του ΓΠΣ 
εξαιρούνται από το εγκεκριµένο σχέδιο πόλης. 
β. Καταργείται τµήµα του Ο.Τ. 336 εµβαδού 641,41 τ.µ., τµήµα του Ο.Τ. 859 (Π.Χ.) εµβαδού 
78,21 τ.µ., ο εγκεκριµένος πεζόδροµος, πλάτους 5 µ., µεταξύ των Ο.Τ. 335 και Ο.Τ.336 και 
τµήµα του εγκεκριµένου πεζόδροµου, πλάτους 2,50 µ., µεταξύ των Ο.Τ. 336 και Ο.Τ. 859. 
γ. Τµήµα του Ο.Τ. 336 εµβαδού 331,27 τ.µ., καταργείται από οικοδοµήσιµο και τµήµα του Ο.Τ. 
859, εµβαδού 79,19 τ.µ., καταργείται από παιδική χαρά, προκειµένου να προβλεφθεί 
περιµετρική οδός, πλάτους 8µ., στο όριο της προτεινόµενης τροποποίησης της πολεοδοµικής 
µελέτης ώστε να έχει συναρµογή µε την υπόλοιπη περιµετρική οδό του εγκεκριµένου ΓΠΣ. 
δ. Μειώνεται το πλάτος του εγκεκριµένου πεζόδροµου µεταξύ των Ο.Τ. 336 και Ο.Τ.859 (και 
ειδικότερα δυτικά του Ο.Τ.336) από 4 µ. σε 2,5 µ., προκειµένου να αυξηθεί η έκταση του 
εναποµείναντος τµήµατος του Ο.Τ. 859 (Π.Χ.), από 69,52 τ.µ. σε 92,41 τ.µ. 
Από τα ανωτέρω απορρέει, ότι µε την προτεινόµενη τροποποίηση, δεν επηρεάζεται ο 

συνολικός πολεοδοµικός σχεδιασµός, όσον αφορά τις ανάγκες της συγκεκριµένης 
Πολεοδοµικής Ενότητας (Π.Ε.4) για κοινόχρηστους χώρους, αφού οι δύο κοινόχρηστοι χώροι 
(χώρος πρασίνου και παιδική χαρά) που καθορίστηκαν στην εν λόγω έκταση µε τον σηµερινό 
εγκεκριµένο σχεδιασµό και είτε καταργούνται είτε τροποποιούνται µε την προτεινόµενη 
παρέµβαση, είναι πολύ µικροί.  
Τέλος, επισηµαίνεται ότι οι προβλεπόµενοι, σε άλλα σηµεία της Πολεοδοµικής Ενότητας, 

κοινόχρηστοι χώροι αυτού του είδους επαρκούν για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών των 
κατοίκων. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαθέσιµη έκταση για κοινόχρηστους 
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και κοινωφελείς χώρους στην Π.Ε.4: α) σύµφωνα µε την εγκεκριµένη Πολεοδοµική Μελέτη και 
β) µετά την προτεινόµενη παρέµβαση.  

 

Πίνακας 1. ∆ιαθέσιµη γη για κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους 
στην Π.Ε.4 

Εγκεκριµένη Πολεοδοµική 
Μελέτη Προτεινόµενη παρέµβαση 

Εµβαδόν  

Ποσοστό 
επί της 

συνολικής 
έκτασης 

Εµβαδόν  
Ποσοστό επί της 
συνολικής 
έκτασης 

Χρήση γης 

(τ.µ.) (%)  (τ.µ.) (%) 

Σύνολο κοινωφελών χώρων 100.345 6,67 100.345 6,69 

Σύνολο κοινοχρήστων 
χώρων (πλην δρόµων) 

241.665 16,06 241.448 16,09 

Σύνολο κοινοχρήστων 
χώρων (µε δρόµους) 680.445 45,21 679.014 45,25 

Συνολική έκταση Π.Ε. 4 1.505.224   1.500.716   

 

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι οι κοινωφελείς και οι κοινόχρηστοι χώροι της Π.Ε. 4 
δεν θίγονται από την προτεινόµενη πολεοδοµική παρέµβαση, καθώς δεν προκύπτει µείωση του 
συνολικού εµβαδού, των Κ.Χ. και Κ.Φ. χώρων, στην ανωτέρω Πολεοδοµική Ενότητα. 
Επίσης εκτιµάται ότι η προτεινόµενη τροποποίηση θα επιφέρει µείωση της απαιτούµενης 

δαπάνης, και κατ' επέκταση την εξοικονόµηση πόρων, για την υλοποίηση εκ µέρους του ∆ήµου 
των έργων υποδοµής στην περιοχή η οποία εξαιρείται από το σχέδιο. Είναι σαφές ότι δεν 
επηρεάζει την οργάνωση των χρήσεων γης και τις ανάγκες σε κοινωνική και τεχνική υποδοµή 
ούτε αποτρέπει τις βασικές αρχές σχεδιασµού και τα µεγέθη αναγκών που καθορίζει το 
εγκεκριµένο ΓΠΣ τόσο συνολικά για την πόλη όσο και για την Πολεοδοµική Ενότητα 4 στην 
οποία εµπίπτει. 
Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, παρακαλείστε να προβείτε στις δικές σας ενέργειες ώστε να 

γνωµοδοτήσετε υπέρ ή κατά της τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της 
πόλεως των Γρεβενών, και να εισηγηθείτε αρµοδίως προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Γρεβενών.  

 
 καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1.Β. (ii) του Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα 
Καλλικράτης) εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο υπέρ της τροποποίησης του 
Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου της πόλεως των Γρεβενών και αφορά ιδιοκτησία της 
εταιρείας «Μύλοι Γρεβενών - Γιαννακόπουλος Α.Ε.» όπως εµφανίζεται στα τοπογραφικά 
διαγράµµατα που προσκόµισαν σύµφωνα µε το άρθρο 154 παρ. 7 του Κ.Β.Π.Ν., για συζήτηση 
και έγκριση.    
 
 Στη συνεδρίαση συµµετείχε και ο εκπρόσωπος της εταιρείας “Μύλοι Γρεβενών - 
Γιαννακόπουλος Α.Ε.”.   
 Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο επικεφαλής της παράταξης “Μαζί Συνεχίζουµε” ∆ηµοσθένης 
Κουπτσίδης, ο οποίος είπε ότι, είµαστε σύµφωνοι, κάθε φορά που έρχεται αίτηµα για την 
ανάπτυξη µιας επιχείρησης εµείς είµαστε υπέρ. Και στο παρελθόν έχει ξαναγίνει αυτό και δεν 
έχουµε λόγο να φέρουµε αντίρρηση σε κάτι. Ίσα, ίσα πρέπει να διευκολύνουµε την ανάπτυξη 
κάθε επιχείρησης πόσο µάλλον µια επιχείρηση των Γρεβενών.  
 Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο επικεφαλής της παράταξης “Ανατροπή Αναγέννηση για τα 
Γρεβενά µας” Κωνσταντίνος Παλάσκας, ο οποίος είπε ότι, συµφωνούµε και εµείς και εξάλλου 
είναι ένα θέµα που το είχαµε ξανασυζητήσει, έχει περάσει, έχει πάρει έγκριση από την 
Αποκεντρωµένη. Νοµίζω είναι το δεύτερο σκέλος οπότε δεν υπάρχει κάτι. Μακάρι να 
δηµιουργηθούν και άλλες επιχειρήσεις, υγιέστατες επιχειρήσεις όπως του κυρίου 
Γιαννακόπουλου, οι οποίοι δίνουν και εργασία.  
 Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο δηµοτικός σύµβουλος της παράταξης “∆ήµος για Όλους” 
Παναγιώτης Βασιλόπουλος, ο οποίος είπε ότι, είχαµε πάρει απόφαση και στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής, συµφωνούµε για την επιχείρηση. Καλά είναι να γίνονται επιχειρήσεις στα 
Γρεβενά και δεν υπάρχει πρόβληµα.  
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 Στη συνέχεια το λόγο πήρε η επικεφαλής της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση Γρεβενών” 
Παναγιώτα Ντάγκα, η οποία είπε ότι, εµείς θέλουµε να πούµε ότι µε τέτοιες αποφάσεις θα 
πρέπει να έχουµε στο νου µας ότι µπορούν να έρθουνε και άλλα τέτοια θέµατα που θα πρέπει 
να βγουν κάποιοι από το σχέδιο πόλης και θα πρέπει να έχουν την ίδια µεταχείριση αν 
κάποιος άλλος το ζητήσει. Μιας και πρόκειται για δεύτερο σκέλος και διαδικαστικό 
συµφωνούµε και εµείς.  
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη λήψη σχετικής 

απόφασης. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, µετά 

από διαλογική συζήτηση 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Οµόφωνα 
 

 Εγκρίνει την τροποποίηση του Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου της πόλεως των 
Γρεβενών µε τις αντίστοιχες πολεοδοµικές ρυθµίσεις: 
 
α. Καταργείται το Ο.Τ. 335 συνολικής έκτασης 2095,72 τ.µ., το Ο.Τ. 858 (Χ.Π.) συνολικής 
έκτασης 85,56 τ.µ. και η προβλεπόµενη οδός µεταξύ του εγκεκριµένου ορίου σχεδίου πόλης και 
των Ο.Τ. 335 και Ο.Τ. 858 εφόσον σύµφωνα µε την στ) απόφαση τροποποίησης του ΓΠΣ 
εξαιρούνται από το εγκεκριµένο σχέδιο πόλης. 
β. Καταργείται τµήµα του Ο.Τ. 336 εµβαδού 641,41 τ.µ., τµήµα του Ο.Τ. 859 (Π.Χ.) εµβαδού 
78,21 τ.µ., ο εγκεκριµένος πεζόδροµος, πλάτους 5 µ., µεταξύ των Ο.Τ. 335 και Ο.Τ.336 και 
τµήµα του εγκεκριµένου πεζόδροµου, πλάτους 2,50 µ., µεταξύ των Ο.Τ. 336 και Ο.Τ. 859. 
γ. Τµήµα του Ο.Τ. 336 εµβαδού 331,27 τ.µ., καταργείται από οικοδοµήσιµο και τµήµα του Ο.Τ. 
859, εµβαδού 79,19 τ.µ., καταργείται από παιδική χαρά, προκειµένου να προβλεφθεί 
περιµετρική οδός, πλάτους 8µ., στο όριο της προτεινόµενης τροποποίησης της πολεοδοµικής 
µελέτης ώστε να έχει συναρµογή µε την υπόλοιπη περιµετρική οδό του εγκεκριµένου ΓΠΣ. 
δ. Μειώνεται το πλάτος του εγκεκριµένου πεζόδροµου µεταξύ των Ο.Τ. 336 και Ο.Τ.859 (και 
ειδικότερα δυτικά του Ο.Τ.336) από 4 µ. σε 2,5 µ., προκειµένου να αυξηθεί η έκταση του 
εναποµείναντος τµήµατος του Ο.Τ. 859 (Π.Χ.), από 69,52 τ.µ. σε 92,41 τ.µ., 
σύµφωνα και µε το από 29/01/2020 Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα (κλ. 1:500), του κ. Αγγέλη 
Ευάγγελου Αγρονόµου-Τοπογράφου Μηχανικού το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης απόφασης.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 221/2020. 

………………………………………………...................................................................... 
 Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 

Η Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη 
      Υπογραφή                                                                       Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασµα 
Γρεβενά 30-12-2020 
Η Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 

Φωτεινή Τζουβάρα 
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