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1.  71.  Κατάρτιση Τεχνικού 

Προγράμματος οικ. έτους 

2020 

Κατά πλειοψηφία 
Προς την Εκτελεστική Επιτροπή 

 
Μειοψηφούντος του μέλους του Συμβουλίου, 

Γρηγορίου Χαρίκλειας, αναφέροντας τα 

παρακάτω: 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 4η :Αντικατάσταση στέγης 2ου 

Δ.Σ.Δράμας  

Καταψηφίζω την πρόταση αυτή, διότι θα έπρεπε να 

μας έχει δοθεί τεχνική μελέτη και πρόταση της 

τεχνικής υπηρεσίας για το ύψος της δαπάνης αυτής.  

Έχει γίνει μία παράνομη διαδικασία 

αποκατάστασης μέρους της στέγης του 2ου Δ.Σ 

Δράμας και επειδή υπάρχει κίνδυνος να βρεθούμε 

υπόλογοι της δικαιοσύνης σε μια τέτοια ενέργεια 

καταψηφίζω την πρόταση.  

ΠΡΟΤΑΣΗ 6η : Ανάπλαση αυλής 3ου ΔΣ Δράμας  

Καταψηφίζω διότι πρέπει : 

1ο Να γίνει ιεράρχηση αναγκών βάση της 

επικινδυνότητας των αύλειων χωρών των 

σχολείων  

2ο Μελέτη και αυτοψία των αρμόδιων τεχνικών 

υπηρεσιών του Δήμου για βελτιώσεις και 

διαμορφώσεις των σχολικών αυλών του 

3ου,12ου,14ου,Δ.Σ.Ν.Αμισσου και να διαμοιραστεί 

το ποσό στα εν λόγω σχολεία, βάση της 

αναγκαιότητας και προς όφελος των  

περισσότερων κατοίκων της Κοινότητας Δράμας.  

Αναπλάσεις αυλειων χώρων σχολείων μπορούν 

να εκπονηθούν από προγράμματα όπως το 

Φιλόδημο. 

Το μέλος του Συμβουλίου, Αποστολίδης 

Ιωάννης, ψήφισε ΛΕΥΚΟ αναφέροντας τα 

παρακάτω: 

 

Συμφωνώ σε γενικές γραμμές με την οδοποιία με το 

1ο θέμα, 2ο θέμα, 3ο θέμα. Στο 4ο θέμα 

στεγανότητας, έχουνε γίνει εργασίες 

αποκατάστασης, δεν ξέρω κατά πόσο χρειάζεται 

και η αντικατάσταση στέγης αυτή τη στιγμή ή αν 

μπορεί να πάει σε επόμενο τεχνικό πρόγραμμα 

αλλά, σε κάθε περίπτωση δεν έχω αντίρρηση να 

γίνει και το 4ο. Στο 5ο συμφωνώ. Όσον αφορά τις 

αναπλάσεις, συμφωνώ ότι μπορούν να γίνουν, να 

χωριστούνε σε περισσότερα σχολεία, με βασικό 

κριτήριο την ασφάλεια των αύλειων χώρων. Στο 7ο 



συμφωνώ. Στο 8ο συμφωνώ. Στο 9ο που αφορά την 

παιδική χαρά πιστεύω ότι ένα τόσο μεγάλο έργο 

,μπορεί να μεταφερθεί σε μεταγενέστερο τεχνικό 

πρόγραμμα και μπορεί να γίνουν άλλα μικρότερα 

έργα  
 

 

Δράμα 14-11-2019 

Η  γραμματέας   

 

Μυροφόρα Ψωμά           


