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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 17/03.07.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.

Αριθμός Απόφασης: 241/2017

Θέμα  : Έγκριση  του  Επιχειρησιακού  Σχεδίου  Στρατηγικής  Βιώσιμης  Αστικής
Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) περιοχής παρέμβασης Γρεβενών με τίτλο: ΓΡΕΒΕΝΑ
2020 και Αστική Αρχή το Δήμο Γρεβενών.

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.
12.387/29-06-2017 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)Καλόγηρος  Στέργιος,  6)Κιάκας  Ζήσης,  7)Κόραβος  Βάϊος,  8)Κουπτσίδης
Δημοσθένης,  9)Λέτσιος  Ιωάννης,  10)Μίχος  Ιωάννης,  11)Μπουρέλλας  Κωνσταντίνος,
12)Νικολακόπουλος  Κωνσταντίνος,  13)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη  Παναγιώτα,
14)Παλάσκας  Κωνσταντίνος  (αποχώρησε  στο  6ο θέμα),  15)Παπαδόπουλος  Ιωάννης,
16)Πασχαγιαννίδης  Αχιλλέας,  17)Πέτρου  Αικατερίνη,  18)Πέτρου  Χρήστος,  19)Πόραβος
Ιωάννης,  20)Τζιουβάρας  Απόστολος,  21)Τζουβάρα  Φωτεινή,  22)Τριγώνης  Χρήστος,
23)Τσακστάρας Αθανάσιος, 24)Τσιρίκας Αναστάσιος και 25)Φαρμάκης Γρηγόριος. 

Απόντες: 1)Δρόσος  Γεώργιος,  2)Ισαακίδης  Ισαάκ,  3)Μαγιάννης  Μιχαήλ,  4)Νασίκας
Ιωάννης,  5)Στουγιάννης  Ιωάννης,  6)Τσένης  Απόστολος,  7)Χαστάς  Αθανάσιος  και
8)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

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  παραβρέθηκε  ο  Πρόεδρος  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Γρεβενών  κ.
Στέργιος Πουρνάρας,  ο οποίος κλήθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 8 του
Ν.3852/2010.

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 25, ο
Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος για το  04ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη
Χρήστο  Αντιδήμαρχο  Τεχνικών  Έργων,  ο  οποίος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  του
συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η
οποία έχει ως εξής:

Ιστορικό
1. Με την  υπ’  αριθ.  1457/19-04-2016 πρόσκληση της  Ειδικής  Υπηρεσίας Διαχείρισης

Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, ζητείται η υποβολή προσχεδίων
Επιχειρησιακών  Σχεδίων  Στρατηγικής  Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης-  ΕΣΒΑΑ  στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, 

2. Με την υπ’ αριθ. 396/2016 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Γρεβενών
εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στην ανταγωνιστική διαδικασία του ΠΕΠ Δυτικής
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Μακεδονίας  για  τη  χρηματοδότηση  ενός  ολοκληρωμένου  Επιχειρησιακού  Σχεδίου
Στρατηγικής  Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης,  καθώς επίσης  και  για  την  έγκριση του
Προσχεδίου του ΕΣΒΑΑ,

3. Με  την  υπ’  αριθ.  404/02-02-2017  πρόσκληση  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, ζητείται η υποβολή
των  Τελικών  Επιχειρησιακών  Σχεδίων  Στρατηγικής  Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης-
ΕΣΒΑΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. 
Έως  την  εκπόνηση  του  τελικού  ΕΣΣΒΑΑ  ακολουθήθηκαν  παράλληλα  και  οι  εξής
διαδικασίες:
Οι διαδικασίες της δημόσιας διαβούλευσης έγιναν με δομημένο τρόπο και είχαν ως
κεντρικό  στόχο  να  δώσουν  τη  δυνατότητα  στους  ενδιαφερόμενους,  τους
επαγγελματίες  -  επιχειρηματίες  και  όλες  τις  εμπλεκόμενες  πλευρές,  με  αιχμή  τα
στελέχη των υπηρεσιών του Δήμου, να συμμετέχουν σ’ αυτή και να εκφράσουν τις
τελικές  απόψεις,  παρατηρήσεις  και  προτάσεις  πάνω  στις  συγκεκριμένες  και
επιλεγμένες  πλέον  δυνητικές  δράσεις  του  ΕΣΣΒΑΑ  της  πόλης  και  της  περιοχής
παρέμβασης,  οι  οποίες  και  θα  αποτελέσουν  το  αντικείμενο  του  ολοκληρωμένου
Σχεδίου  Δράσης  του  ΕΣΣΒΑΑ.  Στη  φάση  αυτή  του  τελικού  σχεδιασμού  και  με
δεδομένο πως οι προτεινόμενες δυνητικές δράσεις είναι πλέον οριστικές, η διαδικασία
περιελάμβανε  κατά  κύριο  λόγο  ειδικές  κυλιόμενες  θεματικές  τεχνικές  συναντήσεις
εκπροσώπων του Δήμου, είτε εσωτερικές, είτε με τους δυνητικούς εμπλεκόμενους σε
δράσεις.  Ταυτόχρονα  εφαρμόστηκαν  δράσεις  δημοσιότητας  με  αναρτήσεις  στον
τοπικό  τύπο  και  ηλεκτρονικά  μέσα  και  δύο  ειδικά  εργαλεία  λήψης  απόψεων  και
βαθμολόγησης των δυνητικών δράσεων & των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων για
επαγγελματίες & επιχειρήσεις (διαδικτυακά ερωτηματολόγια).

Πίνακας Ενεργειών Διαβούλευσης Τελικού ΕΣΣΒΑΑ

α/α Ενέργειες Διαβούλευσης Συμμετέχοντες Φορείς

1
Προετοιμασία - ανάρτηση – αποστολή κειμένων & ενημερωτικών δελτίων τύπου
στο  διαδικτυακό  σημείο  ενημέρωσης  τελικού  Σχεδίου  ΕΣΣΒΑΑ  στην  επίσημη
ιστοσελίδα του Δήμου Γρεβενών & σε τοπικά ΜΜΕ. 

-

2

2.1 Οργάνωση εναρκτήριας Τεχνικής Συνάντησης με ενημερωτικό περιεχόμενο για
την  κατάρτιση  του Τελικού  ΕΣΣΒΑΑ καθώς  και  για  το  σχετικό  χρονοδιάγραμμα.
Συμμετείχαν  οι  εμπλεκόμενες  πλευρές  που  σχετίζονται  με  την  υλοποίηση  των
δράσεων.  Στη συνάντηση αναλύθηκαν όλες  οι  λεπτομέρειες  που αφορούν στην
σύνταξη του τελικού Σχεδίου του ΒΑΑ. 

2.2 Εσωτερικές τεχνικές συναντήσεις με θέμα τις δράσεις (με έμφαση στα τεχνικά
έργα  υποδομών  του  Σχεδίου)  με  δικαιούχο  των  πράξεων  το  Δήμο  Γρεβενών.
Συμμετείχαν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες  που σχετίζονται με την υλοποίηση των
δράσεων.

2.3 Ειδική συνάντηση - εργαστήριο στελεχών και πολιτικού προσωπικού του Δήμου
και  στελεχών  του  με  την  ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟΣ  ΑΕ,  για  τη  διερεύνηση  ανάληψης
ωρίμανσης τμήματος μελετών του ΕΣΣΒΑΑ από την εταιρεία. 

Υπηρεσίες & Δημοτική
Αρχή Δήμου Γρεβενών

Υπηρεσίες & Δημοτική
Αρχή Δήμου Γρεβενών

Υπηρεσίες & Δημοτική
Αρχή Δήμου Γρεβενών

Εγνατία Οδός ΑΕ

3

Διαδικασία προετοιμασίας, ανάρτησης, συλλογής και επεξεργασίας απόψεων για
το ΕΣΣΒΑΑ & βαθμολόγησης – σχολιασμού των δυνητικών δράσεων του, μέσω του
1ου ανοικτού  δομημένου  ερωτηματολογίου  (με  τη  συνεργασία  του  Τεχνικού
Συμβούλου  του  ΕΣΣΒΑΑ).  Προετοιμάστηκε  &  αναρτήθηκε   ταυτόχρονα  με  την
αποστολή ενημερωτικού δελτίου τύπου στα τοπικά ΜΜΕ στις 03/5/2017, για την
ενημέρωση των δημοτών να συμμετέχουν. 

Εκπρόσωποι φορέων &
πολίτες

2

ΑΔΑ: Ω5ΩΚΩ9Γ-122



4

Διαδικασία  προετοιμασίας,  ανάρτησης,  συλλογής  και  επεξεργασίας  απόψεων
ειδικά  των  Επαγγελματιών  και  των  Επιχειρήσεων για  το  ΕΣΣΒΑΑ & τη  δυνητική
εμπλοκή τους σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις. Η βαθμολόγηση – σχολιασμός
έγινε μέσω του 2ου ανοικτού δομημένου ερωτηματολογίου (με τη συνεργασία του
Τεχνικού Συμβούλου του ΕΣΣΒΑΑ). Προετοιμάστηκε & αναρτήθηκε  ταυτόχρονα με
την αποστολή ενημερωτικού δελτίου τύπου στα τοπικά ΜΜΕ & στο Επιμελητήριο
Γρεβενών  στις  2/6/2017,  για  την  ενημέρωση  των  Επαγγελματιών  και  των
Επιχειρήσεων να συμμετέχουν. 

Επαγγελματίες  και
Επιχειρήσεις

5
Προετοιμασία - ανάρτηση – αποστολή κειμένων & ενημερωτικών δελτίων τύπου
στο  διαδικτυακό  σημείο  ενημέρωσης  τελικού  Σχεδίου  ΕΣΣΒΑΑ  στην  επίσημη
ιστοσελίδα του Δήμου Γρεβενών & σε τοπικά ΜΜΕ. 

-

Πίνακας Διαβούλευσης Τελικού ΕΣΣΒΑΑ

α/α Φορέας Περιγραφή συνεισφοράς στην κατάρτιση του Τελικού ΕΣΣΒΑΑ

1 Δήμος Γρεβενών (1) Δημιούργησε ενημερωτικά κείμενα για πολίτες και φορείς, 
(2) Προετοίμασε,  δημοσιοποίησε & επεξεργάστηκε τις εγγραφές σε (2) ειδικά 

ερωτηματολόγια αποτύπωσης σχολίων & βαθμολόγησης  των δυνητικών 
δράσεων  του ΕΣΣΒΑΑ, όπως και των απόψεων επαγγελματιών και επιχειρή-
σεων για τη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα σε σύνδεση 
με το ΕΣΣΒΑΑ,

(3) Επιμελήθηκε όλων των ηλεκτρονικών σχετικών δημοσιεύσεων στην ιστοσελί-
δα του Δήμου και στα τοπικά ΜΜΕ, 

(4) Οργάνωσε όλη τη διαδικασία διαβούλευσης και επεξεργάστηκε όλες τις 
απόψεις που κατατέθηκαν ή υποβλήθηκαν εγγράφως

(5) Οργάνωσε αριθμό ειδικών τεχνικών συναντήσεων (εσωτερικών του Δήμου ή 
με άλλους φορείς). 

(6) Επιμελήθηκε της κατάρτισης των δυνητικών Δελτίων Δράσης & του Σχεδίου 
ΕΣΣΒΑΑ και την υποβολή του στην σχετική πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ 2014-2020 
της ΠΔΜ μετά την ενημέρωση και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου 

(7) Παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε κάθε ενδιαφερόμενο δημότη ή 
εκπρόσωπο φορέα που παραβρέθηκε στην συνεδρίαση, το τελικό ΕΣΣΒΑΑ

2 Εγνατία Οδός ΑΕ Συμμετείχε με  στελέχη της σε ειδική τεχνική συνάντηση διαβούλευσης με στελέχη της
Αστικής - Δημοτικής Αρχής για την πρόταση ανάληψης εκπόνησης μελετών  δράσεων
του ΕΣΣΒΑΑ

Επειδή
Ο  Δήμος  ως  Αστική  Αρχή  του  Σχεδίου  και  με  βάση  την  αρχή  της  δημοκρατικής

διαβούλευσης επί θεμάτων που αφορούν στους δημότες, υλοποίησε κυλιόμενες δράσεις
ενημέρωσης  &  διαβούλευσης  επί  του  ΕΣΣΒΑΑ  ήδη  από  το  καλοκαίρι  του  2016  και
ολοκλήρωσε τις σχετικές διαδικασίες  πριν  αυτό υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΥΔ ΕΠ
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.   

Εισηγούμαστε
Τη συζήτηση  του  παραπάνω θέματος,  την  ενημέρωση & εν  τέλει  την  έγκριση του

τελικού Επιχειρησιακού  Σχεδίου Στρατηγικής  Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης  του  Δήμου
Γρεβενών. 

Ακολούθησε  τοποθέτηση  της  επικεφαλής  της  ελάσσονος  μειοψηφίας  Παναγιώτας
Ντάγκα, η οποία ανέφερε ότι “Καταρχήν  όσον  αφορά  τις  δράσεις και  οι περιοχές  που
επιλέγονται   δεν  μπορεί   να   φέρει   κάποιος   κάποια   αντίρρηση,  να  πει   να   μην
αναβαθμιστούν  ή  να μην γίνουν παρεμβάσεις  σε  αυτούς  τους  χώρους. Έτσι  και
αλλιώς είναι  η  πλευρά  από  τα  Γρεβενά  που  έχει  λιγότερες  παρεμβάσεις  και  πρέπει
να  έχει  και  την  μεγαλύτερη  επισκεψιμότητα. Εμείς    έχουμε  τις  αντιρρήσεις  μας, όσον
αφορά  το  γενικότερο σχεδιασμό από  την πλευρά  του  ίδιου  του  επιχειρησιακού
προγράμματος   και  τι  έχει   ως   προτεραιότητα  ή   όσον   αφορά  αυτό   που   λέμε
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μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  ότι  τις  επιδοτούν και αυτό είναι  τελείως  υποκριτικό. Γιατί
σήμερα  οι  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις με  την  εφορία,  με  το  ΤΕΒΕ,  με  το ένα  με  το
άλλο καμία  δεν  μπορεί  να  επιζήσει. Και όσον  αφορά  για  το  “κάμα”  που  έχει  η
Ευρωπαϊκή  Ένωση  για  τους  μακροχρόνια  άνεργους, όταν σε αναγκάζει  να  παίρνονται
όλα  αυτά  τα  μέτρα. 

Με  αυτήν   την   έννοια   εμείς   δεν   θα   το   καταψηφίσουμε,  όπως  κάναμε  την
προηγούμενη  φορά,  θα  ψηφίσουμε  “λευκό”  και  κάθε  έργο  που  έρχεται  θα  εκτιμούμε
και  θα  ψηφίζουμε ανάλογα. “

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την 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  το τελικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής  Ανάπτυξης
(ΕΣΣΒΑΑ)  του  Δήμου  Γρεβενών,  το  οποίο  επισυνάπτεται  και  αποτελεί  αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας. 

Μειοψηφούσης  της  δημοτικής  συμβούλου  της  ελάσσονος  μειοψηφίας  Παναγιώτας
Ντάγκα, η οποία ψήφισε “λευκό” για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτησή της.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 241/2017.
………………………………………………........................................................…………

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

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 05-07-2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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