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ΜΕΙΚΤΗΣ 
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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 
 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Αθανασιάδου Ευανθία 1. Νικολαϊδου Ελένη 

2. Ράδος Αλέξανδρος 2. Μαργαριτόπουλος Δημήτριος 

3. Τζιερτζίδης Δημήτριος 3.  Αθηνάκη Αικατερίνη Κυριακή 

4. Κουπτσίδου Αναστασία          

5. Αποστολίδης Ιωάννης  

6. Καϊκής Πασχάλης  

7. Ευθυμιάδης Ηλίας  

8. Γρηγορίου Χαρίκλεια  

  

   

 

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.   1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση μετακίνησης 

περιπτέρου μετρά από 

αίτημα του Συλλόγου 

Κυπρίων 

Κατά πλειοψηφία 

Περί μετακίνησης περιπτέρου μετά από την υπ΄αριθ. 

49538/24-11-22 επιστολή του Συλλόγου Κυπρίων,  

ιδιοκτησίας της κας Σεβαστιανίδου Ιωάννας του 

Νικολάου, το οποίο βρίσκεται στην Κοινότητα Δράμας, 

έμπροσθεν του  πάρκου Κυπρίων Αγωνιστών και επί του 

πεζοδρομίου της οδού Εθνικής Αμύνης, σε νέα θέση, 

νοτίως προς τον Σιδηροδρομικό Σταθμό και επί του 

πεζοδρομίου της οδού Εθνικής Αμύνης, 

 

Μειοψηφούντος του μέλους Τζιερτζίδη Δημητρίου , 

θεωρώντας υπέρογκο το ποσό που απαιτείται για την 

μετακίνηση του περιπτέρου, ποσό που θα πληρώσει ο 

Δήμος, δηλαδή οι δημότες. Επέρριψε επίσης ευθύνη 

στην υπηρεσία γιατί το 2020, είχε μετακινηθεί το 

περίπτερο στο συγκεκριμένο σημείο και φυσικά με 

κόστος, μη λαμβάνοντας υπόψη το πρόβλημα που θα 

δημιουργούσε. 

2.  4.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Αποστολή ορθής 

επανάληψης της με 

αρ.14/2023 απόφασης 

ΔΣ, σχετικά με την 

Διαπίστωση ανάγκης ή 

μη 

ονοματοδοσίας/μετονομ

ασίας οδών του δήμου 

Δράμας σύμφωνα με το 

από 06-12-2022 

πρακτικό της 

Διαπαραταξιακής 

Επιτροπής του Δήμου 

Δράμας 

Ομόφωνα 

 Καλεί τον Δήμαρχο Δράμας: 

 

1  για τις ενέργειές του, για την ακύρωση της 

αρχικής 14/2023 Α.Δ.Σ. (με άγνωστο θέμα γιατί 

δεν απεστάλη προς το Συμβούλιο της 

Κοινότητας Δράμας)   διότι λήφθηκε 

παρανόμως καθώς και της ορθής επανάληψης 

αυτής με θέμα «Αποστολή ορθής επανάληψης 

της με αρ.14/2023 απόφασης ΔΣ, σχετικά με 

την Διαπίστωση ανάγκης ή μη 

ονοματοδοσίας/μετονομασίας οδών του 

δήμου Δράμας σύμφωνα με το από 06-12-

2022 πρακτικό της Διαπαραταξιακής 

Επιτροπής του Δήμου Δράμας» διότι και αυτή 



λήφθηκε παρανόμως και επιπλέον ακύρωση της 

173/2022 Α.Δ.Σ με θέμα «Συγκρότηση 

διαπαραταξιακής επιτροπής για τις 

ονοματοδοσίας/μετονομασίας οδών στο Δήμο 

Δράμας», διότι δεν προβλεπόταν να οριστεί και 

επιπλέον εμπεριέχει παρατυπίες και ελλείψεις 

2 για την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας όπως 

αυτή αναφέρεται αναλυτικά στο σκεπτικό της 

απόφασης και την επαναπροώθηση του θέματος 

προς το Συμβούλιο της Κοινότητας Δράμας 

προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά εντός 

οριζόμενης προθεσμίας.  
3.  5.  Ορισμός θέσεων 

οδοποιίας 2022 

Κοινότητας Δράμας 

Ομόφωνα 

Με την τοποθέτηση του μέλους Αποστολίδη Ιωάννη 
πως θα πρέπει καταρχάς να τεθούν  προϋποθέσεις και 

κριτήρια για τις ιεραρχήσεις της οδοποιίας για να γίνεται 

σωστά η διαδικασία και αποτελεσματικά. Επίσης, στον 

τίτλο σε κάθε ένα από τα έργα που αφορούν σε 

πεζοδρόμια, θα μπορούσε να προστεθεί και η 

δημιουργία σημείων πρόσβασης ατόμων με ειδικές 

ανάγκες, διπλών σημείων εισόδου και εξόδου. Επιπλέον 

θα πρέπει να ενημερώνονται οι πολίτες, από την Τ.Υ. 

και από την Οικονομική Υπηρεσία για το κόστος των 

εργασιών, όταν αυτές αφορούν πεζοδρόμια μπροστά 

από το ακίνητό τους.  
4.  6.  Γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου 

Ομόφωνα 

 Περί διάθεσης χρήσης στο Παράρτημα 

Χρονίων Παθήσεων Δράμας της αθλητικής 

εγκατάστασης του Αλ. Φρούσιος προκειμένου να 

προπονούνται οι ωφελούμενοι του Παραρτήματος κάθε 

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 09:30 έως 

12:15  όπως παρακάτω: 

 Τις Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων 
έως τις  20/04/2024 (ημερομηνία 

λήξης της άδειας λειτουργίας) 

 Το Δημ. Στάδιο για υπαίθρια 

αθλήματα στίβου έως τις 08/05/2023 

(ημερομηνία λήξης της άδειας 

λειτουργίας) 

             και  

 Το Δημ. Στάδιο για προπονήσεις & 

αγώνες ποδοσφαίρου έως  τις 

31/08/2023 (ημερομηνία λήξης της 

άδειας λειτουργίας) 

 

Σημειώνεται ότι, τα αθλητικά σωματεία, στα οποία 

διατίθεται η χρήση των δημοτικών χώρων δεσμεύονται 

ανεπιφύλακτα για την τήρηση του Κανονισμού 

λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα 

με την 433/2012 ΑΔΣ. 

5.  7.  Γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου 

Ομόφωνα 

 Περί διάθεσης χρήσης στην Ελληνική Ομοσπονδία 

Άρσης Βαρών της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 

Αλ. Φρούσιος για την διεξαγωγή του Ανοιχτών 

Πρωταθλημάτων  Άρσης Βαρών έως την ημερομηνία 

που ορίζει  η άδεια λειτουργίας της αθλητικής  



εγκατάστασης ( 20/04/2024). 
 

Σημειώνεται ότι, τα αθλητικά σωματεία, στα οποία 

διατίθεται η χρήση των δημοτικών χώρων δεσμεύονται 

ανεπιφύλακτα για την τήρηση του Κανονισμού 

λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα 

με την 433/2012 ΑΔΣ. 

 

 

Δράμα 02-03-2023 

Η  γραμματέας   

 

 

Βούγκα Μαρίνα 

 


