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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  32.  Γνωμοδότηση σχετικά με την 

αλλαγή του χρώματος των 

ΤΑΞΙ του Δήμου Δράμας 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        ο μ ό φ ω ν α  
θ ε τ ι κ ά  

 
 Προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο για την αλλαγή του χρώματος 

των ΤΑΞΙ της Δράμας από κίτρινο σε άσπρο, 

αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο την 

πολυμορφία στην εικόνα της πόλης , maximum 

έως 10 χρόνια εφόσον, δεν θα υπάρξει 

πρόβλημα  με κάποιον άλλο σύλλογο ή φορέα 

που εκπροσωπούνται νόμιμα και οι οποίοι θα 

ήθελαν ίσως να χρησιμοποιήσουν το ίδιο χρώμα 

σε αυτοκίνητα ιδιοκτησίας τους 

2.  33.  Γνωμοδότηση περί ανάπτυξης 

καινοτόμου δικτύου 

ασυρμάτων σημείων 

πρόσβασης νέας γενιάς στο 

Δήμο Δράμας 

 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        ο μ ό φ ω ν α   
θ ε τ ι κ ά  

 
 Προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο για την Ανάπτυξη καινοτόμου 

δικτύου Ασυρμάτων Σημείων Πρόσβασης Νέας 

Γενιάς στο Δήμο Δράμας, τοποθέτηση τεσσάρων 

(4) ΚΑΦΑΟ στις παρακάτω θέσεις, σε εφαρμογή 

των διατάξεων 79&82 του Ν. 3463/2006 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 

83 του Ν. 3852/2010: 

 

 Θέση (α) Έναντι ΚΤΕΛ, στο άνοιγμα 

μεταξύ του δημοτικού αναψυκτήριου και του 

παρακείμενου καταστήματος ΚΥΕ (είσοδος 

δημοτικού κήπου – Ονειρούπολης από την 

πλευρά του ΚΤΕΛ). 

 Θέση (β) Στην πλατεία Ελευθερίας επί 

του πεζοδρομίου της εναντι της πρόσοψης του 

δημοτικού κτηρίου (πρώην Δημαρχείου) στο 

υφιστάμενο στύλο φωτισμού παρακείμενα της 

καμπίνας ΟΤΕ νέας γενιάς και του βυθοζόμενου 

κάδου απορριμμάτων του Δήμου Δράμας. 

 Θέση (γ) Στην διασταύρωση οδών 

Ηπείρου & Εφέδρων Αξιωματικών (περιοχή 

ΚΥΕ ΕΝΖΟ), σε θέση δίπλα σε υφιστάμενο 

στύλο φωτισμού εξοπλισμού. 

 Θέση (δ) Στην διασταύρωση οδών 

Εθνικής Αμύνης & Πατριάρχου Μητροπολίτου 

Δικονυσίου (έμπροσθεν της ALPHA BANK), 

τοποθέτηση Α.Σ.Π. πάνω στην υφιστάμενη  

καμπίνα ΟΤΕ νέας γενιάς συμφερόντων ΟΤΕ.  

 
Δράμα 22-11-2018 

Η  γραμματέας   

 

Μυροφόρα Ψωμά           


