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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  19.  Έγκριση του κατεπείγοντος της 

δια Τηλεδιάσκεψης (e: presence) 

Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και 

συζήτησης θεμάτων ως 

κατεπείγοντα 

Κατά πλειοψηφία 
 

Μειοψηφούντων των μελών: 1) Νικολαΐδη 

Φωτίου και 2) Σιδερά Χρυσής και μόνο ως 

προς το κατεπείγον του 4ου θέματος, λέγοντας 

πως δεν θεωρούν ότι είναι κατεπείγον και 

επιπλέον, έπρεπε να ζητηθεί και η γνώμη του 

Δασαρχείου. 

2.  20.  Τροποποίηση προσωρινών 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα 

πλαίσια του άρθρου 65 παρ. 7 του 

Ν.4688/2020 σε τμήματα οδών 

περιμετρικά της πλατείας 

Ελευθερίας στο κέντρο της πόλης 

της Δράμας. 

Ομόφωνα 
 

➢ Καταργεί το εδάφιο (Γ) της 

μελέτης με τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ 

ΟΔΩΝ ΣΕ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 

7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 65 ΤΟΥ Ν.4688/2020» η 

οποία εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 17/2020 

απόφαση της ΕΠΖ, δηλαδή το εξής: …«Γ) να 

καθοριστούν προσωρινά ως πεζόδρομοι 

τμήματα οδών (Εθνικής Αμύνης, Βεργίνας, 

Άρμεν, Λεωφόρος Αγίας Σοφίας, Ελευθερίου 

Βενιζέλου) που περιβάλλουν την πλατεία 

Ελευθερίας στο κέντρο της Δράμας, κάθε 

Κυριακή και από ώρα 11:00 έως και 21:00 το 

βράδυ, μέχρι 30-11-2020 

 
Το μέλος Νικολαΐδης Φώτιος, ψήφισε θετικά 

για την τροποποίηση, λέγοντας πως είναι υπέρ 

των πεζοδρομήσεων και των ανοικτών πόλεων, 

ταυτόχρονα με σημαντικές παρεμβάσεις. Ήταν 

λανθασμένη η αρχική απόφαση, απέτυχε το 

εγχείρημα, όταν βασίστηκε σε μία μελέτη 

εικοσαετίας , που εφαρμόζεται τμηματικά, 

δημιουργώντας προβλήματα στην 

καθημερινότητα των πολιτών, όταν μάλιστα τα 

δεδομένα έχουν αλλάξει ριζικά. Άργησε η 

δημοτική αρχή. Πρέπει να δει τα πράγματα 

διαφορετικά. Στο τέλος πρότεινε, κατά τη 

διάρκεια της Ονειρούπολης, και τα 

Σαββατοκύριακα να κλείνει η πλατεία και το 

κέντρο, με αποφάσεις της ΕΠΖ. 

 

Το μέλος Σιδερά Χρυσή, ψήφισε θετικά για 

την τροποποίηση, λέγοντας πως είναι υπέρ των 

πεζοδρομήσεων και των ανοικτών πόλεων, 

ταυτόχρονα με σημαντικές παρεμβάσεις. Ήταν 

λανθασμένη η αρχική απόφαση, απέτυχε το 

εγχείρημα, όταν βασίστηκε σε μία μελέτη 

εικοσαετίας , που εφαρμόζεται τμηματικά, 

δημιουργώντας προβλήματα στην 

καθημερινότητα των πολιτών, όταν μάλιστα τα 

δεδομένα έχουν αλλάξει ριζικά. Άργησε η 



δημοτική αρχή. Πρέπει να δει τα πράγματα 

διαφορετικά. Τα 100m – 150m, που μένουν ως 

πεζόδρομος, είναι ασύνδετο μέρος με την 

υπόλοιπη πόλη και θα πρέπει να συμπεριληφθεί 

με κάποιο τρόπο για να λυθεί το θέμα Στο τέλος 

πρότεινε, κατά τη διάρκεια της Ονειρούπολης, 

και τα Σαββατοκύριακα, αν χρειαστεί, να 

κλείνει η πλατεία και το κέντρο, με αποφάσεις 

της ΕΠΖ. 

 

 

Το μέλος Κιόρτεβε Παρθένα, ψήφισε θετικά 

το θέμα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, 

λέγοντας πως είναι υπέρ των πεζοδρομήσεων 

και των σύγχρονων πόλεων, ταυτόχρονα με 

σημαντικές παρεμβάσεις. Το ότι απέτυχε το 

εγχείρημα, ήταν γιατί έγινε βιαστικά, δεν έγινε 

ενημέρωση των πολιτών έτσι ώστε να 

συνηθίσουν, δημιουργώντας προβλήματα όπως, 

η πρόσβαση προς το Νοσοκομείο. Θα πρέπει ο 

Αντιδήμαρχος, να άρει και την πεζοδρόμηση 

των 150m στην πλατεία γιατί δεν έχει νόημα. 

 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

ανέφερε πως μετά από ομόφωνη απόφαση ΔΣ 

,έγινε μια πιλοτική εφαρμογή της προ 

εικοσαετίας μελέτης, η οποία εφαρμογή, 

κρίθηκε εκ του αποτελέσματος. Όσο για την 

πεζοδρόμηση των 150m στην πλατεία, έγινε στο 

πλαίσιο του εκτελούμενου έργου της οδοποιΐας 

και η υπηρεσία εφάρμοσε την κυκλοφοριακή 

μελέτη 

3.  21.  Αίτηση για διαπλάτυνση του 

πεζοδρομίου επί της οδού Άρμεν 

Κούπτσιου μέχρι το σημείο που 

συναντάει την οδό Φωκίωνος – 

κατάργηση υφιστάμενης 

διαμόρφωσης θέσεων 

στάθμευσης 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  
Ο μ ό φ ω ν α 

 
➢ Για την  διαπλάτυνση του 

πεζοδρομίου επί της οδού Άρμεν Κούπτσιου, 

μέχρι το σημείο που συναντάει την οδό 

Φωκίωνος, με την κατάργηση της 

υφιστάμενης διαμόρφωσης θέσεων στάθμευσης, 

στο πλαίσιο της ανάδειξης του διατηρητέου 

κτηρίου του πρώην τεμένους της οδού Άρμεν 

Κούπτσιου και την επαναχρήση του ως χώρου 

πολιτισμού, του περιβάλλοντος χώρου αυτού 

αλλά και της ευρύτερης περιοχής 

 

Με την παρατήρηση των μελών: 1) Ιωαννίδη 

Δημητρίου και 2) Κιόρτεβε Παρθένας πως, 

μακροπρόθεσμα μπορεί να εξεταστεί το 

ενδεχόμενο τοποθέτησης κάποιων πασσάλων, 

στον συγκεκριμένο χώρο, που θα συνάδουν με 

την αρχιτεκτονική του κτιρίου. 
4.  22.  Εγκατάσταση Σταθμού ελέγχου 

ποιότητας της ατμόσφαιρας 

(ατμοσφαιρική ρύπανση) 

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),  
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και  

Θράκης, για την υλοποίηση του έργου 

εγκατάστασης Σταθμού μέτρησης/ ελέγχου 

ποιότητας της ατμόσφαιρας (ατμοσφαιρική 



ρύπανση) στον Δήμο Δράμας , του 

κοινόχρηστου χώρου επί των οδών Χελμού & 

Βεργίνας (συντεταγμένες θέσης με 41° 08’  

41.85’’  24° 09’01.43’’), σε απόσταση  

τουλάχιστον 20 εκατοστών ανατολικά του 

φρεατίου, όπως αποτυπώνεται στην συνημμένη 

του αεροφωτογραφία και συστήνεται από την 

αρμόδια Υπηρεσία 

5.  23.  Έγκριση κοπής δένδρου σε 

κοινόχρηστο χώρο πρασίνου επί 

των οδών Εθνικής Αμύνης & Θ. 

Παπαναγιώτου του Δήμου 

Δράμας 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί    κ α τ ά    
π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 
 

 

➢ Προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο, σχετικά με την κοπή δένδρου 

είδους Acer (κοινή ονομασία: Σφενδάμι), σε 

κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, επί των οδών 

Εθνικής Αμύνης & Θ. Παπαναγιώτου του 

Δήμου Δράμας», για την ασφάλεια των παιδιών 

και με δεδομένη την κατασκευή της νέας 

παιδικής χαράς 

 

Μειοψηφούντων των μελών: 1) Νικολαΐδη 

Φωτίου και 2) Σιδερά Χρυσής όχι μόνο ως 

προς το κατεπείγον του  θέματος, λέγοντας πως 

δεν θεωρούν ότι είναι κατεπείγον αλλά και πως 

έπρεπε να ζητηθεί και η γνώμη του Δασαρχείου 

, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα 

αντικατάστασης όποιου δέντρου κόβεται 

 

Το μέλος Ιωαννίδης Δημήτριος, ανέφερε πως 

σε επόμενες κοπές, θα πρέπει να ερωτηθεί το 

Δασαρχείο και φυσικά να αντικαθίστανται όσα 

δέντρα κόβονται. 

Το μέλος Κιόσρετβε Παρθένα, ανέφερε πως 

ψηφίζει θετικά επειδή ο Αντιδήμαρχος ανέφερε 

πως επείγει η κατασκευή της νέας παιδικής 

χαράς. 

 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Μουρβετίδης 

Μιχαήλ, ανέφερε πως χρειάζεται μόνο γνώμη 

δασολόγου και όχι γνώμη του Δασαρχείου 

γιατί, το δέντρο βρίσκεται μέσα στον αστικό 

ιστό. Επιπλέον θα αντικατασταθεί με τάπητα.  

 

 
6.   Έγκριση κοπής δένδρων σε 

πεζοδρόμιο επί της οδού Ηδωνών 

του Δήμου Δράμας. 

Το θέμα αποσύρθηκε από τον κ. Αντιπρόεδρο, 

μετά από τοποθετήσεις των μελών των 

παρατάξεων της Αντιπολίτευσης, περί 

απαιτούμενης γνώμης του Δασαρχείου και 

ερωτημάτων που χρήζουν απαντήσεων από την 

Υπηρεσία, παρά την τοποθέτηση του αρμόδιου 

Αντιδημάρχου πως δεν απαιτείται η γνώμη του 

Δασαρχείου σύμφωνα με την υπηρεσία.      
 
Δράμα 21-10-2020 

Η  γραμματέας   

 

Μυροφόρα Ψωμά           


