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Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 34/27.12.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός Απόφασης: 525/2017

Θέμα: Τροποποίηση  του  ορίου  του  εγκεκριμένου  Γενικού  Πολεοδομικού  Σχεδίου
(Γ.Π.Σ.)  του  Δήμου  Γρεβενών,  σύμφωνα  με  την  αριθμ.  24/2017  απόφαση  -
εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Στα Γρεβενά και  στο Δημοτικό  Κατάστημα,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Γρεβενών,  ύστερα  από  την  αριθμ.  πρωτ.
24.607/22-12-2017  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  που
επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.
3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος  Ματθαίος,  2)Βάϊος  Χρήστος,  3)Βέρρας  Αλέξανδρος,  4)Βλάχος
Εμμανουήλ, 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Καλόγηρος Στέργιος, 8)Κιάκας Ζήσης,
9)Κόραβος  Βάϊος,  10)Λέτσιος  Ιωάννης,  11)Μίχος  Ιωάννης,  12)Μπουρέλλας  Κωνσταντίνος,
13)Νασίκας  Ιωάννης,  14)Νικολακόπουλος  Κωνσταντίνος,  15)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη
Παναγιώτα,  16)Παλάσκας  Κωνσταντίνος,  17)Παπαδόπουλος  Ιωάννης,  18)Πασχαγιαννίδης
Αχιλλέας,  19)Πέτρου  Χρήστος,  20)Πόραβος  Ιωάννης,  21)Τζιουβάρας  Απόστολος,
22)Τζουβάρα  Φωτεινή,  23)Τριγώνης  Χρήστος,  24)Τσακστάρας  Αθανάσιος,  25)Τσένης
Απόστολος,  26)Τσιρίκας  Αναστάσιος,  27)Φαρμάκης  Γρηγόριος  και  28)Χατζηγεωργίου
Ελευθέριος. 

Απόντες: 1)Μαγιάννης Μιχαήλ, 2)Πέτρου Αικατερίνη, 3)Στουγιάννης Ιωάννης και 4)Χαστάς
Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  Δημοσθένης  Κουπτσίδης  σύμφωνα  με  την  από  11-12-2017
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, έχει
τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος
κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Παρασκευή
Τόπη.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του
Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας,  καθ'  ότι  σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28,  ο
Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αποχωρήσεις: Πριν την συζήτηση του 4ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο
δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Βάϊος. 

Ο  Πρόεδρος  για  το  01ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  έδωσε  το  λόγο  στον  Γρηγόριο
Φαρμάκη Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο οποίος εισηγήθηκε το
θέμα ως εξής:

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθμ.  24/2017 απόφασή της, εισηγήθηκε προς το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών την έκδοση απόφασης για την τοποθέτηση   του
ορίου του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Γρεβενών.

Στη συνέχεια η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 
1. Τα με αριθμ. Πρωτ. 968/18-05-2017 και 1366/04-07-2017 αιτήματα της εταιρείας  «Μύλοι
Γρεβενών  -  Γιαννακόπουλος  Α.Ε.»  που  αιτείται  την   σημειακή  τροποποίηση  του  Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Γρεβενών.

1

ΑΔΑ: ΩΘΔ7Ω9Γ-ΜΘΚ



2.  Την απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. αριθμ.  67403/3447/92(ΦΕΚ 1007/Δ/2-10-1992)
«Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Γρεβενών Δήμου Γρεβενών (Ν.
Γρεβενών)».
3. Το  Π.Δ.  της  10/11/2000  (ΦΕΚ  857/Δ/8-12-2000)  «Έγκριση  Πολεοδομικής  Μελέτης
τμημάτων  του  Δήμου  Γρεβενών  (Ν.  Γρεβενών)  και  τροποποίηση  του  εγκεκριμένου
ρυμοτομικού  σχεδίου  του  ίδιου  ως  άνω  δήμου  στα  σημεία  σύνδεσης  με  την  περιοχή
επέκτασης».
4. Την  με  αριθμ.  πρωτ.  43654/2482/18-6-2012  απόφαση  Περιφερειάρχη  Δυτ.  Μακεδονίας
κύρωσης  των  υπ’  αριθμ.  1/2008  και  1/2010  Πράξεων  Εφαρμογής  Πολεοδομικής  Μελέτης
Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Γρεβενών Π.Ε.
5. Την  αριθμ.  33/2017  απόφαση  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Γρεβενών  με  την  οποία
γνωμοδοτεί  θετικά  με  την  σημειακή  τροποποίηση  του  Γενικού  Πολεοδομικού  Σχεδίου  της
πόλης των Γρεβενών που φορά ιδιοκτησία της εταιρείας  «Μύλοι Γρεβενών - Γιαννακόπουλος
Α.Ε.».
6. Την αριθμ.  Πρωτ.  2062/03-10-2017 εισήγηση του Τμήματος  Πολεοδομικών Εφαρμογών
της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, η οποία έχει ως εξής: 

Η παρούσα εισήγηση διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γρεβενών μετά
από την α) σχετική απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών με την οποία γνωμοδοτεί θετικά
ως  προς  την  σημειακή  τροποποίηση  του  Γενικού  Πολεοδομικού  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  Δημοτικής
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 Δημοτικής
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 ε) σχετικό  εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη με την οποία καθορίστηκε το ακριβές
όριο της περιοχής επέκτασης.

Με τις β) και γ) σχετικές αιτήσεις η ενδιαφερόμενη εταιρεία «Μύλοι Γρεβενών Γιαννακόπουλος
Α.Ε.» ζητούν σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της πόλεως των
Γρεβενών που αφορά την ιδιοκτησία της, όπως εμφανίζεται  στα τοπογραφικά διαγράμματα που
προσκόμισαν σύμφωνα με το άρθρο 154 παρ. 7 του Κ.Β.Π.Ν. (ΦΕΚ 580/Δ/27-07-1999) «οι ιδιώτες
που ζητούν την 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.  Με  την  εφαρμογή  της  Πολεοδομικής  Μελέτης  η  ενιαία
αρχική τους ιδιοκτησία, χωρίζεται και ένα τμήμα της εντάσσεται στην επέκταση του σχεδίου πόλεως
Γρεβενών με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται  η  λειτουργία  της  επιχείρησης και  η  δυνατότητα της
μελλοντικής επέκτασής της, καθώς στην επέκταση του σχεδίου πόλεως επιτρέπονται  οι χρήσεις
γενικής κατοικίας.  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  της  Αλευροβιομηχανίας  στα  αρχικά  της  όρια  δίνει  τη
δυνατότητα δόμησης των νέων απαιτούμενων εγκαταστάσεων με τις εκτός σχεδίου διατάξεις που
ισχύουν για τη βιομηχανία.

Η προτεινόμενη τροποποίηση του ΓΠΣ ως προς την αλλαγή του ορίου του, για την εξαίρεση της
εν λόγω ιδιοκτησίας, δεν επηρεάζει την οργάνωση των χρήσεων γης και τις ανάγκες σε κοινωνική
και τεχνική υποδομή ούτε ανατρέπει τις βασικές αρχές σχεδιασμού και τα μεγέθη αναγκών που
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καθορίζει το ΓΠΣ τόσο συνολικά για την πόλη όσο και για την Πολεοδομική Ενότητα 4 στην οποία
εμπίπτει.

Επισημαίνεται ότι η έκταση η οποία προτείνεται να εξαιρεθεί είναι της τάξης των 63 στρεμμάτων,
από τα οποία τα 4.6 στρέμματα περίπου αφορούν περιοχή εντός του εγκεκριμένου σχεδίου και τα
υπόλοιπα  μη  πολεοδομημένη  περιοχή.  Είναι  σαφές  ότι  η  συγκεκριμένη  εδαφική  έκταση  είναι
μηδαμινή  σε  σχέση  με  το  προβλεπόμενο  οικιστικό  μέγεθος  της  πόλης  των  Γρεβενών  και  της
Πολεοδομικής Ενότητας 4. 

Επίσης είναι γνωστό ότι η περιοχή του νοτιοδυτικού άκρου δεν έχει οικοδομηθεί ακόμη, όπως
φαίνεται και σε πρόσφατη αεροφωτογραφία της περιοχής που επισυνάπτεται, ούτε έχουν γίνει έργα
υποδομής που να εμποδίζουν την αλλαγή του ορίου του ΓΠΣ στο όριο της αρχικής έκτασης της
Αλευροβιομηχανίας.  
 Η κλίμακα σχεδιασμού 1:5.000 των ΓΠΣ, όπως και τα χαρτογραφικά υπόβαθρα στα οποία έχει
συνταχθεί  το ΓΠΣ δεν έχουν την ακρίβεια ενός ρυμοτομικού σχεδίου.  Όπως προκύπτει  από τα
σχέδια της εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης της Επέκτασης του σχεδίου πόλεως, υπάρχει
διαφοροποίηση του ορίου του σχεδίου πόλης σε σχέση με το όριο ΓΠΣ, γεγονός που προφανώς
προέκυψε από τους φυσικούς περιορισμούς του εδάφους, όπως είναι τα διερχόμενα ρέματα.

Προτείνεται το νέο όριο του ΓΠΣ να ακολουθήσει το όριο της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης
στο  νοτιοδυτικό  άκρο,  όπως αυτό καθορίζεται  με  την  εγκεκριμένη πολεοδομική  μελέτη.  Με  την
τροποποίηση του ορίου, διαφοροποιείται και το οδικό δίκτυο με την εν μέρει κατάργηση καθώς και
τροποποίηση της περιμετρικής οδού (σύμφωνα με το ΓΠΣ) στο τμήμα ανατολικά της οδού προς
Κρανιά, και η οποία στο τμήμα αυτό συνολικά δεν υλοποιήθηκε από το ρυμοτομικό σχέδιο.

Η τροποποίηση του ορίου θα έχει σαν αποτέλεσμα:
1) Την μείωση της απαιτούμενης δαπάνης, και κατ' επέκταση την εξοικονόμηση πόρων, για

την υλοποίηση εκ μέρους του Δήμου των έργων υποδομής στην περιοχή η οποία εξαιρείται
από το σχέδιο.

2) Την αποσαφήνιση του πολεοδομικού καθεστώτος που διέπει τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται
στην περιοχή μεταξύ του ορίου της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης (εντός σχεδίου) και
του  ορίου  του  ΓΠΣ  (έκταση  προς  πολεοδόμηση).  Άμεση  συνέπεια  είναι  η  φορολογική
ελάφρυνση των ιδιοκτησιών αυτών, καθώς θα χαρακτηρίζονται πλέον  σαν εκτός σχεδίου
και εκτός ΓΠΣ  και όχι σαν εντός ΓΠΣ, όπως ισχύει.

3) Η λειτουργία και επέκταση υγειών και δυναμικών επιχειρήσεων, όπως η  Αλευροβιομηχανία
«Μύλοι Γρεβενών Γιαννακόπουλος Α.Ε.», προσφέρει θέσεις εργασίας στην τοπική αγορά
εργασίας,  συμβάλλοντας έτσι στην τοπική, και όχι μόνο, οικονομία.

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, παρακαλείστε να προβείτε στις δικές σας ενέργειες ώστε να
γνωμοδοτήσετε υπέρ ή κατά της σημειακής τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της
πόλεως των Γρεβενών και να εισηγηθείτε  αρμοδίως προς το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών. 

καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1.B.(ii) του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης)  εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ της σημειακής τροποποίησης
του  Γενικού  Πολεοδομικού   Σχεδίου  της  πόλεως των Γρεβενών και  αφορά ιδιοκτησία  την
εταιρεία   «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  παραβρέθηκε  εκπρόσωπος  της  εταιρεία  “Μύλοι  Γρεβενών  –
Γιαννακόπουλος Α.Ε.” κ. Γιαννακόπουλος ο οποίος μεταξύ άλλων είπε,  η  δική  μας η
ιδιοκτησία  είναι  δεκατρία  στρέμματα, σήμερα  τα  πέντε στρέμματα  είναι  εκτός  σχεδίου  και
έτσι  καταφέρνουμε  και λειτουργούμε  και  τα  οκτώ  στρέμματα είναι υπό ένταξη  στο  σχέδιο
πόλεως  και αυτό  δυσχεραίνει  την λειτουργία  μας  και  την  ανάπτυξή  μας. Ναι, εμείς  ένα
κομμάτι  από την  ιδιοκτησία  μας για  να  προχωρήσει  η  διαδικασία σε  συνεννόηση  με  την
πολεοδομία,  το  προσφέρουμε  στο  σχέδιο  πόλεως, αυτό  που  λέμε  για  το  δρόμο για  να
προχωρήσει  η  διαδικασία, και τίποτε  άλλο.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Παναγιώτα Ντάγκα, η
οποία  είπε  ότι, δεν  θα  το  καταψηφίσουμε  άλλα  θα  δώσουμε  “λευκή”  ψήφο  γιατί  μας
προβληματίζει για τις γενικές κατοικίες και πόσο επηρεάζει η επέκταση και η όχληση που θα
υπάρχει στην περιοχή με το σχέδιο. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Κωνσταντίνος
Παλάσκας ο οποίος είπε: συμφωνούμε  και  εμείς  κύριε  πρόεδρε, νομίζω  ότι  πρόκειται για
μια  υγιέστατη επιχείρηση  η  οποία  κοσμεί  την  πόλη  των  Γρεβενών  με ένα  αρκετά  μεγάλο
αριθμό  προσωπικού  και με μελλοντικές  έτσι  προβλέψεις  ότι  θα  γίνει  επέκταση  της
συγκεκριμένης  επιχείρησης με  πρόσληψη  καινούργιου  προσωπικού  κάτι  το  οποίο το
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χρειάζεται   η  πόλη,  το  χρειάζεται   ο  Δήμος  μας κ.λ.π.  Χρειάζεται  η  πόλη μας τέτοιες
αναπτυξιακές  επιχειρήσεις,  επομένως  όπου  μπορούμε  να  συνδράμουμε   και   να  είμαστε
θετικοί  θα είμαστε  θετικοί. 

Στη  συνέχεια  το  λόγο πήρε ο Δημοτικός  Σύμβουλος  της  μείζονος  μειοψηφίας  Χρήστος
Βάιος, ο οποίος είπε: και εμείς θετικά τοποθετούμαστε όχι γιατί η επιχείρηση είναι υγιής, δεν
θα έχει  ταξικό  πρόσημο η απόφασή μας,  απλά γιατί  η  υπηρεσία  συμφωνεί  και  θεωρείται
νόμιμο και δίκαιο. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιωάννης Παπαδόπουλος ο οποίος είπε
ότι, νομίζω ότι το αίτημα πρέπει να γίνει αποδεκτό, και δίκαιο έχει και πρέπει να στηρίζουμε τις
τοπικές υγιείς επιχειρήσεις. Πράγματι είναι μία ζωντανή επιχείρηση και αυτήν και άλλοι στα
Γρεβενά και ως εκ τούτου νομίζω ότι ομόφωνα πρέπει να αποφασίσουμε για την αποδοχή του
αιτήματος. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής
απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά
από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      κατά    πλειοψηφία

Εγκρίνει την σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού  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.,  και  αποτυπώνεται  στην  24/2017  απόφαση  –  εισήγηση  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1.B.(ii) του
Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). 

Μειοψηφούσης της  παρούσης  δημοτικής  συμβούλου  της  ελάσσονος  μειοψηφίας
Παναγιώτας Ντάγκα, για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτησή της. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 525/2017.
………………………………………………......................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

    Υπογραφή                                                                       Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 12-01-2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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