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ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  61 Γνωμοδότηση 
της Κοινότητας 
Δράμας για την 
εγκατάσταση 
Σταθμού 
ελέγχου 
ποιότητας της 
ατμόσφαιρας 
(ατμοσφαιρική 
ρύπανση) 

Η κα Πρόεδρος ψήφισε θετικά, με την παρατήρηση ότι 

τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες παρόλο που το θέμα 

εισήχθη μετά τη λήξη του ωραρίου των δημοσίων 

υπηρεσιών και ώρα 15.08 μ.μ. ημέρα Παρασκευή ως 

κατεπείγον με όλα τα σχετικά σε αυτό, οπότε και δεν 

υπήρχε χρόνος για τη μελέτη του, αντιλαμβανόμενη ότι η 

παραχώρηση είναι προς όφελος της πόλη μας και της 

βελτίωσης της ποιότητας της ζωής των κατοίκων 

Το μέλος Γρηγορίου Χαρίκλεια ψήφισε θετικά στην 

παραχώρηση χώρου για την εγκατάσταση του Σταθμού 

μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με την παρατήρηση να 

τοποθετηθεί ο κλωβός σε άλλο σημείο της πόλης για 

λόγους καλαισθησίας και συγκεκριμένα στο οικόπεδο του 

Δήμου Δράμας επι της οδού Χελμού (δίπλα στο καφέ 

Adesso) και με την επισήμανση ότι τηρήθηκαν όλες οι 

νόμιμες διαδικασίες.  

Το μέλος Νικολαϊδου Ελένη ψήφισε θετικά, σύμφωνα με 

την τοποθέτηση της προέδρου 

Το μέλος Μαργαριτόπουλος Δημήτριος ψήφισε θετικά, 

σύμφωνα με την τοποθέτηση της προέδρου 

Το μέλος Ράδος Αλέξανδρος δεν ψήφισε επί του θέματος 

Το μέλος Τζιερτζίδης Δημήτριος ψήφισε θετικά, 

σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου Δημάρχου 

Το μέλος Αποστολίδης Ιωάννης ψήφισε θετικά με την 

παρατήρηση, ο εν λόγω σταθμός να είναι όσο το δυνατόν 

σε αρμονία με το περιβάλλον, μια που βρίσκεται πολύ 

κοντά στον χώρο της ανάπλασης, έναν χώρο ιδιαίτερου 

κάλους της πόλης μας. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει μνεία 

εξωτερικά αλλά και για την περίφραξή του ώστε, είτε να 

επενδυθεί είτε να είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε (στον 

βαθμό που είναι εφικτό) να μην υποβαθμίζει τον υπάρχοντα 

χώρο αλλά και την περιοχή της ανάπλασης που βρίσκεται 

δίπλα. 

Το μέλος Αθηνάκη Αικατερίνη ψήφισε θετικά, σύμφωνα 

με την τοποθέτηση της προέδρου 



Το μέλος Καϊκής Πασχάλης ψήφισε θετικά 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        ο μ ό φ ω ν α 

 Για την δωρεάν παραχώρηση κατά 
χρήση για δέκα έτη (10),  με την παρατήρηση ότι 

τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, του κοινόχρηστου 

χώρου (το οποίο είναι στην κυριότητα του Δήμου Δράμας) 

επί των  οδών Χελμού & Βεργίνας (συντεταγμένες θέσης 

με GPS 41° 08’  41.85’’  24° 09’01.43’’), όπως 

αποτυπώνεται στα συνημμένα σχεδιαγράμματα και στο 

φωτογραφικό υλικό της συνημμένης Τεχνικής Έκθεσης, 

για την εγκατάσταση ενός αστικού σταθμού μέτρησης της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη της Δράμας του 

Δήμου Δράμας Π.Ε. Δράμας, στην Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  για την 

χρηματοδότηση της από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Ο Σταθμός που πρόκειται να εγκατασταθεί είναι σύγχρονος 

υψηλού κόστους  και περιλαμβάνει κλωβό  2.70 Χ 2.70 Χ 

2.6 (πλάτος –μήκος-ύψος, με περιθώριο αύξησης 

διαστάσεων κατά 10%), στον οποίο θα τοποθετηθούν τα 

όργανα μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 

συγκεκριμένα σύστημα δειγματοληψίας πλήρης 

μετεωρολογικός σταθμός, αυτόματοι αναλυτές (ΝΟχ ΑΣ10, 

ΑΣ2.5) DATALOGGER,MODEM, κλιματισμός UPS.  

Ο κλωβός θα τοποθετηθεί και θα στηριχθεί πάνω σε 

κατάλληλη βάση από σκυρόδεμα 3.00 Χ 3.00 και για 

λόγους ασφάλειας θα περιβάλλεται από περίφραξη 

διαστάσεων 4.00 Χ 4.00Χ 2.70 (πλάτος – μήκος – ύψος). Η 

εγκατάσταση περιλαμβάνει για λόγους εσωτερικής 

ασφάλειας 2 κλιματιστικά , συστήματα πυρανίχνευσης , 

αυτόματης πυρόσβεσης και αντικεραυνική προστασία. 

Συνημμένα σας υποβάλλουμε Τεχνική Έκθεση που 

υπογράφεται ψηφιακά από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας 

και την Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος της 

ίδιας Διεύθυνσης.  

2.  62 Διαπλάτυνση 
του πεζοδρομίου 
επί της οδού 
Άρμεν 
Κούπτσιου μέχρι 
το σημείο που 
συναντάει την 
οδό Φωκίωνος – 
κατάργηση 
υφιστάμενης 
διαμόρφωσης 
θέσεων 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί      ο μ ό φ ω ν α   

Το μέλος Αποστολίδης Ιωάννης, απείχε της ψηφοφορίας 

λόγω συγγένειας με τον αιτούντα 



στάθμευσης 

3.  63 Προγραμματισμ
ός του έργου με 
τίτλο «Ανάπλαση 
αυλής του 3ου 
δημοτικού 
σχολείου 
Δράμας». 

Η κα Πρόεδρος Αθανασιάδου Ευανθία ψήφισε κατά της 

ενίσχυσης του ανωτέρω Κ.Α.  λέγοντας πως, κακώς η ΔΤΥ 

προχώρησε σε μελέτη προϋπολογισμού 119.833,92 €, χωρίς 

να ενημερώσει την Κοινότητα Δράμας, αγνοώντας την 

ακόμη μία φορά, κάτι το οποίο κάνει συστηματικά από την 

αρχή της θητείας της και μάλιστα όταν ο προϋπολογισμός 

της Κοινότητας ήταν 100.000,00 €, αρκετά χρήματα για την 

σχετική παρέμβαση, με σκοπό την εξασφάλισης τη 

ασφάλειας των παιδιών. 

 

Το μέλος Γρηγορίου Χαρίκλεια ψήφισε κατά της 

ενίσχυσης του ανωτέρω Κ.Α.  

 

Τα μέλη Νικολαϊδου Ελένη και  Μαργαριτόπουλος 

Δημήτριος,  ψήφισαν κατά της ενίσχυσης του ανωτέρω 

Κ.Α., σύμφωνα με την τοποθέτηση της Προέδρου. 

 

Το μέλος Ράδος Αλέξανδρος ψήφισε υπέρ της ενίσχυσης 

του κωδικού έργου «Ανάπλαση της σχολικής αυλής του 3ου 

δημοτικού σχολείου» διότι, πιστεύει πως ένα έργο οφείλει να 

γίνεται ολοκληρωμένο με πολύ καλό αποτέλεσμα 

λειτουργικά και αισθητικά.  

 

Το μέλος Τζιερτζίδης Δημήτριος ψήφισε υπέρ της 

ενίσχυσης του ανωτέρω Κ.Α.   

Το μέλος Αποστολίδης Ιωάννης ψήφισε κατά της 

ενίσχυσης του ανωτέρω Κ.Α.  διότι, δεν ήταν και δεν είναι 

στις προθέσεις της κοινότητας η γενική ανάπλαση της αυλής 

του εν λόγου σχολείου, αλλά μια παρέμβαση που θα καθιστά 

τον αύλειο χώρο ασφαλή για χρήση. Η παρέμβαση αυτή θα 

πρέπει να είναι τέτοια ώστε το σχολείο να έχει τους 

απαραίτητους χώρους βάση της νομοθεσίας και να αποτελεί 

ασφαλή περιβάλλον για τα παιδιά. Η εν λόγω μελέτη δεν 

λαμβάνει υπόψιν τις προθέσεις αλλά και τις πραγματικές 

ανάγκες τις κοινότητας που είναι μόνο οι αναγκαίες 

παρεμβάσεις για την ασφάλεια των αύλειων χώρων των 

σχολείων της Κοινότητας Δράμας. Θεωρεί ότι ο 

προϋπολογισμός των 100.000€ είναι παραπάνω από αρκετός 

για ένα τέτοιο έργο. 

 

Το μέλος Αθηνάκη Αικατερίνη ψήφισε κατά της 

ενίσχυσης του ανωτέρω Κ.Α., σύμφωνα με την τοποθέτηση 

της Προέδρου 

 

Το μέλος Καϊκής Πασχάλης ψήφισε κατά της ενίσχυσης 

του ανωτέρω Κ.Α.  (επιθυμεί δηλαδή να γίνει αλλαγή στη 

μελέτη ώστε να περιοριστεί έως το ποσό των 100.000€). 

 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        κ α τ ά   π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
 
 Κατά της ενίσχυσης του Κ.Α. 30.7326.07,  για το 



έργο με τίτλο «Ανάπλαση αυλής του 3
ου

 δημοτικού σχολείου 

Δράμας» και υπέρ της αναπροσαρμογής της ήδη 

συνταχθείσης μελέτης (με το ποσό των 119.833,92 €), στο 

ποσό των 100.000,00 €. 

 
Δράμα 19-10-2020 
Η  αναπληρώτρια γραμματέας   
 
 
Μαρία Μπότζα 


