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1.  15.  Ορισμός θέσεων οδοποιϊας 2019-

2020 Κοινότητας Δράμας 

Π ρ ο τ ε ί ν ε ι        ο μ ό φ ω ν α 
 

Τον ορισμό θέσεων οδοποιίας 2019-2020, όπως 

παρακάτω: 

2019 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 

1.  Διαγραμμίσεις οδών 

Κοινότητας Δράμας 

(διαγράμμιση- οριζόντια και 

κατακόρυφη σήμανση) 

2.  Βελτίωση σιδηροδρομικών 

διαβάσεων (περιοχή ΔΕΗ, 

περιοχή Αγ. Κων/νου και 

προς Μικροχώρι) 

3.  Αποκατάσταση πεζοδρομίων 

περιμετρικά του πρώην 

Γυμνασίου Αρρένων Δράμας 

(νυν 1
ο
 Γυμνάσιο - 1

ο
 Λύκειο 

Δράμας) 

 

 

2020 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 

1.  Ανακατασκευή πεζοδρομίων 

Λεωφόρου Στρατού, από το 

ύψος της οδού Ρόδου έως 

Αγίου Όρους 

2.  Κατασκευή οδού Ολύμπου 

3.  Ανακατασκευή αγροτικής 

οδού βόρεια 368 -393 

αγροτεμαχίων Ν. Αμισού 

4.  Ανακατασκευή πεζοδρομίων 

Πατριάρχου Διονυσίου 

βόρεια των Ο.Τ. 813 -814-

815 

5.  Ανακατασκευή πεζοδρομίου 

ανατολικά Ο.Τ. 24 στη Νέα 

Σεβάστεια 

6.  Ασφαλτόστρωση αγροτικής 

οδού ανατολικά των 

αγροτεμαχίων 163-167 στα 

Αμπελάκια Δράμας 

7.  Τσιμεντόστρωση οδού 

μεταξύ των Ο.Τ. 6γ και 6β 

στον Οικισμό Ταξιαρχών 

 



 

2.  16.  Αιτήσεις δημοτών για μετατόπιση 

δικτύου φωτισμού   

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       ο μ ό φ ω ν α 
 

 Αναβάλει τη λήψη οριστικής 
απόφασης  περί μετατόπισης ιστού 

ηλεκτροφωτισμού επί της οδού Αμασείας-στη νέα 

επέκταση Αμπελοκήπων, μετά από αίτημα του κ. 

Βασιλειάδη Ιωάννη, σύμφωνα με το συνημμένο 

τοπογραφικό, προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία του 

Δήμου, να ερευνήσει την ισχύουσα νομοθεσία για 

την μετατόπιση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

σκεπτικό της απόφασης. 

 

 Εγκρίνει αναδρομικά την 

μετατόπιση ιστού ηλεκτροφωτισμού επί της 

Βεργίνας 1, κατά τρία μέτρα (3m) ώστε να 

ολοκληρωθεί η κατασκευή ράμπας στα πλαίσια του 

έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΔΡΑΜΑΣ» καθώς κρίθηκε 

επιτακτική και καίριας σημασίας η δημιουργία της. 

Το κόστος των 800,95 € , της μετατόπισης του 

ιστού, θα βαρύνει τον Δήμο εξ ολοκλήρου (ΚΑ 

20.7336.04 προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 με 

συνολικό ποσό 11.740,94 €) και όλες οι διαδικασίες 

από πλευράς Δήμου θα τηρηθούν ως είθισται.  

 

 

 

 

Δράμα 15-06-2020 

Η  γραμματέας   

 

 

Μυροφόρα Ψωμά           


