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 Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης ο κ. Περιφερειάρχης, ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, οι Βουλευτές και Δήμαρχοι 

του Νομού Δράμας, ο Μητροπολίτης Δράμας, ο οποίος αποχώρησε στην αρχή της συνεδρίασης  καθώς και φορείς 

, σύλλογοι και εθελοντικά σωματεία του Νομού. 

 

Επί του θέματος τοποθετήθηκαν κατά σειρά, ( και οι τοποθετήσεις όλων, θα αποτυπωθούν στα αναλυτικά 

πρακτικά όταν καθαρογραφούν) πέραν του Προέδρου του ΔΣ , του Δημάρχου και δημοτικών συμβούλων, οι: 1) ο 

Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ., Παυλίδης Γεώργιος, 2) ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Δράμας, Πατακάκης Ανάργυρος, 3) ο 

Βουλευτής Δράμας , Καραγιαννίδης Χρήστος, 4) ο Βουλευτής Δράμας , Κυριαζίδης Δημήτριος, 5) ο Δήμαρχος 

Προσοτσάνης Δράμας , Λύσσελης Άγγελος, 6) ο Δήμαρχος Κ. Νευροκοπίου Δράμας, Γιαννόπουλος Βασίλης, 7) 

η Δήμαρχος Παρανεστίου Δράμας, , Σωτηριάδου Αλίκη, 8) ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας, Γεωργιάδης 

Στέφανος, 9) ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου εγκατεστημένων επιχειρήσεων στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας, Σταυρόπουλος 

Ευστράτιος, 10) ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας, Γεωργιάδης Γεώργιος, 11) ο τέως Δήμαρχος 

Δράμας, Θωμάς Μαργαρίτης, 12) ο εκπρόσωπος της Λέσχης Καταδρομέων Δράμας, Γκαρέλας Κων/νος, 13) ο 

πρόεδρος του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών και φίλων Ν. Δράμας, Ακριβός Αθανάσιος και 14) η Πρόεδρος του 

Σωματείου «Συμμετέχω Πρωτοβουλία Δραμινών» , κ. Μήτρου Γεωργία 

    

Ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν την ψηφοφορία του μοναδικού 

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαρίσκος Νικόλαος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν την ψηφοφορία του μοναδικού 

θέματος 

 
 

 

     
       

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  126.  Σχέδιο δράσης για τη 

ενδεχόμενη προσέλευση 

προσφύγων στο Ν. 

Δράμας 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δράμας      
  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο μ ό φ ω ν α 

 
 Ότι, στο ενδεχόμενο προσέλευσης 

προσφυγικού πληθυσμού στο Νομό μας, σε συνεργασία 

με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, της Περιφέρειας 

Α.Μ.Θ.,  θα τους φιλοξενήσουμε για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 

Κυβέρνησης και σύμφωνα με τις δυνατότητές μας.  

 Επιλέγει ως χώρο φιλοξενίας, την αποθήκη 

Νο 3 – διώροφη συνολικού εμβαδού 6.200 τ.μ. στην 

ΒΙ.ΠΕ Δράμας, της οποίας η χρήση, διατίθεται δωρεάν 

από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 

στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή Ενότητα 

Δράμας,  για τον συγκεκριμένο σκοπό και η οποία 

άμεσα με τις απαιτούμενες παρεμβάσεις, θα καταστεί 

κατάλληλη, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

 Την δημιουργία συντονιστικού οργάνου, 

με μέλη από την ΠΕ Δράμας, τον Δήμο Δράμας και τις 

αρμόδιες υπηρεσίες, το οποίο θα προσδιορίζει τις 

δυνατότητές μας και θα συντονίζει προκειμένου να 

υπάρχει επαρκής φιλοξενία, σίτιση και υγειονομική 



κάλυψη, για αριθμό προσφύγων που κατά προσέγγιση 

ορίστηκε στα 800 άτομα. 

 Καλεί τους Βουλευτές του Νομού Δράμας, να 

στηρίξουν έμπρακτα την προσπάθεια του Νομού για την 

φιλοξενία των προσφύγων, αν και όποτε αυτή προκύψει 

και να διεκδικήσουν άμεση χρηματοδότηση για την 

αντιμετώπιση των αναγκών και δαπανών που 

προκύπτουν. 

 

 
Δράμα   02-03-2016 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 Μυροφόρα Ψωμά  

 

 


