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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. 28/08.12.2022 Τακτικής Συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Γρεβενών 

 
Αριθµός Απόφασης: 201/2022 
 
Θέµα:  Απαγόρευση στάσης και στάθµευσης σε τµήµα της κάθετης οδού της 13ης 

Οκτωβρίου, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
 
Στα Γρεβενά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, ηµέρα Πέµπτη 8 ∆εκεµβρίου 2022 και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Γρεβενών, ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 
15.993/02-12-2022 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 και την ισχύουσα Κ.Υ.Α. για τα έκτακτα µέτρα προστασίας της 
δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 
σύνολο της Επικράτειας. 

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)Κατσάλης Αλέξανδρος, 10)Κιάκας Ζήσης, 
11)Κλεισιάρης Ιωάννης, 12)Λέτσιος Ιωάννης, 13)Μπόλης ∆ηµήτριος, 14)Μπουρέλλας 
Κωνσταντίνος, 15)Ντάγκα Παναγιώτα, 16)Ουζουνίδης Νικόλαος, 17)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 
18)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19)Πέτρου Χρήστος, 20)Πούλιος Νικόλαος, 21)Σιούλας 
Κωνσταντίνος, 22)Στεργιούλα Ιφιγένεια, 23)Τζουβάρα Φωτεινή, 24)Τριγώνης Χρήστος και 
25)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.  

Απόντες: 1)Ανθιµίδης Παρασκευάς, 2)Καλόγηρος Στέργιος, 3)Λύτρα Βασιλική, 
4)Μπαρλαγιάννη Χριστίνα, 5)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 6)Τσικούρας Νικόλαος, 7)Τσιρίκας 
Αναστάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα και 8)Κουπτσίδης 
∆ηµοσθένης, ο οποίος δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω θέσης σε αργία.   
Στη συνεδρίαση δεν συµµετείχε ο ∆ήµαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος ∆ασταµάνης, αν και 

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

Φαρµάκης. 
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Σιέλλυ Μπουµπούκα, υπάλληλος του 

∆ήµου Γρεβενών. 
 Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν παρόντα 25, η 
Πρόεδρος κ. Φωτεινή Τζουβάρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Προσελεύσεις: Κατά τη συζήτηση των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων προσήλθαν οι 

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Λύτρα Βασιλική και Ανθιµίδης Παρασκευάς.  
 
Η Πρόεδρος για το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Πέτρου Χρήστο 

Αντιδήµαρχο Εµπορίου και Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ., ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών του 
συµβουλίου την αριθµ. 15/2022 απόφαση - εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η 
οποία έχει ως εξής: 

 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
Ο Ηλίας Τσιάρας, ιδιοκτήτης της επιχείρησης «Ζωοθρεπτική Γρεβενών», η οποία στεγάζεται σε 

οικόπεδο ιδιοκτησίας της «Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών», έναντι καταστήµατος 
υπερτροφίµων «Σκλαβενίτης», επί της κάθετης οδού της 13ης Οκτωβρίου (ΚΑΕΚ 0801ΕΚ00227), 
µε το αρ. πρωτ. 6615/15.06.2022 αίτηµά του, ζήτησε από τον ∆ήµο Γρεβενών την τοποθέτηση 
πλαστικών εύκαµπτων οριοδεικτών (κολωνακίων), προκειµένου να παρεµποδίζεται η στάθµευση 
οχηµάτων µπροστά από την είσοδο της επιχείρησής του.  
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Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Με το αριθµ. πρωτ. 12555/30.09.2022 έγγραφό µας, ζητήσαµε από την ∆/νση Αστυνοµίας 

Γρεβενών και την Κοινότητα Γρεβενών του ∆ήµου Γρεβενών, να εκφράσουν την γνώµη τους για 
την τοποθέτηση πλαστικών εύκαµπτων οριοδεικτών (κολωνακίων) στο παραπάνω τµήµα της 
κάθετης οδού της 13ης Οκτωβρίου (ΚΑΕΚ 0801ΕΚ00227), κατά µήκος του υφιστάµενου 
πεζοδροµίου και σε απόσταση 0,50µ, όπου αυτό υπάρχει, έως την είσοδο της εν λόγω 
επιχείρησης. 
1. Με το αριθµ. πρωτ. 5853/22/1951335/22.09.2022 (αρ. πρωτ. 12555/30.09.2022 ∆ΤΥ) έγγραφό 
του, το Τµήµα Τροχαίας της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Γρεβενών προτείνει την τοποθέτηση 
πινακίδας (Ρ-40) «Απαγορεύεται η Στάση και η Στάθµευση» επί του εν λόγω τµήµατος της κάθετης 
οδού της 13ης Οκτωβρίου (έναντι καταστήµατος υπερτροφίµων «Σκλαβενίτης»), προκειµένου να 
αποφευχθεί η στάθµευση οχηµάτων και να καταστεί καλύτερη και ουσιαστικότερη η τροχονοµική 
αστυνόµευση της οδού. 
2. Με το µε αριθµ. πρωτ. 13974/26.10.2022 έγγραφό, µας απεστάλει από το Πρακτικό 
07/21.10.2022, η αριθµ. 15/21.10.2022 Απόφαση της Κοινότητας Γρεβενών, η οποία δεν συµφωνεί 
µε την τοποθέτηση πλαστικών εύκαµπτων οριοδεικτών (κολωνακίων) και προτείνει την τοποθέτηση 
πινακίδας (Ρ-40), προκειµένου να αποφευχθεί η στάση και στάθµευση. 
 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και: 
• Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 Αρµοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
• Τα άρθρα 79 & 82 του Ν. 3463/2006 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.  
• Τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει σήµερα. 
• Το γεγονός ότι σε εκείνο το σηµείο επί της κάθετης οδού της 13ης Οκτωβρίου, σταθµεύουν 

οχήµατα κατά µήκος του υφιστάµενου πεζοδροµίου (όπου αυτό υπάρχει) έως την είσοδο της 
συγκεκριµένης επιχείρησης, µε αποτέλεσµα να παρεµποδίζεται η είσοδος - έξοδος οχηµάτων και 
να δηµιουργείται έντονο κυκλοφοριακό πρόβληµα.  
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 
i. Την τοποθέτηση πινακίδων P-40 «Απαγορεύεται η Στάση και η Στάθµευση», σε συνδυασµό µε 
τις αντίστοιχες πρόσθετες πινακίδες σήµανσης Πρ-4α «Αρχή ισχύος πινακίδας Ρ40, που 
τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού» και Πρ-4γ «Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ40, που 
τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού» στο τµήµα της κάθετης οδού της 13ης Οκτωβρίου, η 
µία στην αρχή της κάθετης οδού (επί του πεζοδροµίου) και η δεύτερη στο τέλος της 
ρυµοτοµούµενης περίφραξης του οικοπέδου ιδιοκτησίας της «Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών», 
ακριβώς πριν την πύλη εισόδου των οχηµάτων.  
ii. Την παραποµπή της αίτησης και της απόφασή σας - εισήγησης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 
λήψη της κανονιστικής απόφασης. 
 
Έπειτα από τα ανωτέρω ο κ. πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Ε.Π.Ζ. να αποφασίσουν σχετικά. 
Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής αφού έλαβε υπόψη τ’ ανωτέρω, την εισήγηση, το άρθρο 74 του 

Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 76 του Ν. 4555/18 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 
2 του Ν. 4623/2019. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο µ ό φ ω ν α 

 
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδων P-40 

«Απαγορεύεται η Στάση και η Στάθµευση», σε συνδυασµό µε τις αντίστοιχες πρόσθετες πινακίδες 
σήµανσης Πρ-4α «Αρχή ισχύος πινακίδας Ρ40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της 
οδού» και Πρ-4γ «Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της 
οδού» στο τµήµα της κάθετης οδού της 13ης Οκτωβρίου, η µία στην αρχή της κάθετης οδού (επί του 
πεζοδροµίου) και η δεύτερη στο τέλος της ρυµοτοµούµενης περίφραξης του οικοπέδου ιδιοκτησίας 
της «Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών», ακριβώς πριν την πύλη εισόδου των οχηµάτων.  
 Παραπέµπει την αίτηση, τα σχετικά δικαιολογητικά και την απόφαση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
για την λήψη της κανονιστικής απόφασης. 
                                                                  
 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 
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Εγκρίνει την τοποθέτηση πινακίδων P-40 «Απαγορεύεται η Στάση και η Στάθµευση», σε 
συνδυασµό µε τις αντίστοιχες πρόσθετες πινακίδες σήµανσης Πρ-4α «Αρχή ισχύος πινακίδας 
Ρ40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού» και Πρ-4γ «Τέλος ισχύος πινακίδας 
Ρ40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού» στο τµήµα της κάθετης οδού της 13ης 
Οκτωβρίου, η µία στην αρχή της κάθετης οδού (επί του πεζοδροµίου) και η δεύτερη στο τέλος 
της ρυµοτοµούµενης περίφραξης του οικοπέδου ιδιοκτησίας της «Ένωσης Αγροτικών 
Συνεταιρισµών», ακριβώς πριν την πύλη εισόδου των οχηµάτων, όπως προτάθηκε από την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την αριθµ. 15/2022 απόφαση - εισήγησή της.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 201/2022. 

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

Η Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη 
    Υπογραφή                                                                       Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασµα 
Γρεβενά 14-12-2022 
Η Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 

Φωτεινή Τζουβάρα 
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