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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  22.  Έγκριση του κατεπείγοντος της 

δια τηλεδιάσκεψης 

Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και 

συζήτησης θέματος ως 

κατεπείγον 

ο μ ό φ ω ν α 

2.  23.  Επιλογή σημείων για την 

τοποθέτηση των οκτώ (8) 

υπόγειων συστημάτων κάδων 

απορριμμάτων στο πλαίσιο της 

σύμβασης που συνάφθηκε 

μεταξύ του Δήμου Δράμας και 

της εταιρείας ΄΄HELESI΄΄ 

(΄΄Προμήθεια  Εξοπλισμού 

Διαχείρισης Απορριμμάτων - 

Συστήματα Υπόγειων Κάδων΄΄) 

Το μέλος της Επιτροπής Νικολαΐδης Φώτιος, 

ψήφισε ΠΑΡΩΝ συμφωνώντας με τις 

επιφυλάξεις και τα ερωτήματα που θέτουν τα 

μέλη της Κοινότητας Δράμας στην 

υπ’αρ.20/2021 απόφασή τους. Θεωρεί πως η 

δημοτική αρχή δεν έχει όραμα, πρόγραμμα και 

οργάνωση με αποτέλεσμα να μη παράγεται έργο 

τα τελευταία χρόνια. 

Το μέλος της Επιτροπής Ιωαννίδης 

Δημήτριος, ψήφισε θετικά ως προς την 

τοποθέτηση υπόγειων συστημάτων κάδων 

απορριμμάτων, παρόλο που θεωρεί πως θα 

έπρεπε να γίνει μια πιο εμπεριστατωμένη 

μελέτη. Δεν συμφωνεί με πολλά σημεία της 

χωροθέτησης, θεωρώντας πως υπάρχουν και 

άλλα σημεία στην πόλη που θα μπορούσαν να 

τοποθετηθούν υπόγειοι κάδοι, και συμφωνεί με 

τις παρατηρήσεις που έθεσε η Κοινότητα 

Δράμας στη σχετική απόφασή της. 

Το μέλος της Επιτροπής Μουχτάρης 

Γεώργιος, ψήφισε θετικά, έχοντας επιφυλάξεις 

για  την χωροθέτηση, διότι θεωρεί πως θα 

μπορούσαν να τοποθετηθούν κάδοι και σε άλλα 

σημεία της πόλης, και συμφωνώντας με τις 

επιφυλάξεις της Κοινότητας Δράμας 

 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  
ο μ ό φ ω ν α  θ ε τ ι κ ά  

 

 Προς το Δημοτικό 
συμβούλιο για την επιλογή 
σημείων για την τοποθέτηση των οκτώ (8) 

υπόγειων συστημάτων κάδων απορριμμάτων 

στο πλαίσιο της σύμβασης που συνάφθηκε 

μεταξύ του Δήμου Δράμας και της εταιρείας 

΄΄HELESI΄΄ (Προμήθεια Εξοπλισμού 

Διαχείρισης Απορριμμάτων - Συστήματα 

Υπόγειων Κάδων) στα παρακάτω κατά 

προτίμηση σημεία : 

1. 19ης ΜΑΙΟΥ και 

ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 

2. ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 



3. ΚΥΠΡΟΥ και ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 

4. ΚΥΠΡΟΥ και ΒΙΤΣΙ    

5. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ έναντι 

αγάλματος Ελευθερίας  

6. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ και ΕΦΕΔΡΩΝ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

7. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ και 28ης 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

8. ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ έναντι 

Δημόσιας Βιβλιοθήκης 

9. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  στο ύψος του 

κέντρου ΄΄Νησάκι΄΄  

10. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ έναντι Ιερού 

Ναού 

 
 

Δράμα 27-07-2021 

Η  γραμματέας   

 

 

Μαρία Μαντή 


