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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
1.  24.  Έγκριση του κατεπείγοντος της δια 

Περιφοράς Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και 

συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα 

ο μ ό φ ω ν α 

2.  25.  Γνωμοδότηση για την διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου στον Γ.Σ. Δράμα 1986- 

handball   

ο μ ό φ ω ν α 

3.  26.  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΄΄) 

ο μ ό φ ω ν α 
 

με κάθε επιφύλαξη ως προς 

τη χωροθέτηση αυτών και ως 

προς τη διαδικασία που 

ακολουθήθηκε από  τη 

δημοτική αρχή και με τις 

παρατηρήσεις που τέθηκαν 

από την Κοινότητα Δράμας 

στην προηγούμενη 9η/16-07-

2021 συνεδρίαση, οι οποίες 

αποτυπώνονται στην 

υπ’αρ.20/2021 απόφαση-

γνωμοδότηση αυτής 

4.  27.  Διατύπωση γνώμης για τα σημεία θέσεων 

εγκατάστασης σταθμών φόρτισης 

ηλεκτρικών αμαξιδίων, ποδηλάτων και 

scooter, κυρίως για την εξυπηρέτηση των 

Α.με.Α. 

ο μ ό φ ω ν α 
 

Με την παρατήρηση του 

μέλους του Συμβουλίου 

Αποστολίδη Ιωάννη: « Η 

προμήθεια και εγκατάσταση 

σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών 

αμαξιδίων, μετά από 

συνεχόμενο αίτημα του 

Συλλόγου Παραπληγικών Ν. 

Δράμας (Έτος Ίδρυσης 1994, 

μέλος της ΕΣΑμεΑ, Ιδρυτικό 

μέλος της Ε.Ο.Κ.Α.) επιτέλους 

αρχίζει να πραγματοποιείτε. 

Φυσικά αυτό πρέπει και μπορεί 

να συνδυαστεί με την 

εξυπηρέτηση και άλλων μικρών 

ηλεκτροκινούμενων οχημάτων 

όπως ηλεκτρικά ποδήλατα 



scooter και άλλα. 

 

Η επιλογή των σημείων και 

γενικά των χαρακτηριστικών 

και που θα πρέπει να έχουν τα 

σημεία αυτά θα πρέπει να είναι 

τέτοια ώστε να εξυπηρετούν τις 

ανάγκες του πολίτη και 

ιδιαίτερα τα άτομα Αμέα. Σε 

αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει 

να υπάρξει επικοινωνία της 

υπηρεσίας με όλους τους 

συλλόγους Αμέα για το τι 

ανάγκες έχουν τόσο για τις 

θέσεις όσο και για τις 

συγκεκριμένες ανάγκες που θα 

πρέπει να εξυπηρετούνται από 

αυτούς τους σταθμούς. Εδώ 

απλά παραθέτω μερικές από τις 

προτάσεις του παραπάνω 

συλλόγου σχετικά με τους 

σταθμούς φόρτισης: 

 

1. Ύπαρξη στεγάστρου για 

κάλυψη σε περιπτώσεις βροχών 

κλπ 

2. Ύπαρξη ξεχωριστών 

μπριζών για τα Αμέα 

3. Διαγράμμιση για την 

θέση/θέσεις φόρτισης των 

αμαξιδίων Αμεα 

4. Παγκάκι/κάθισμα για τους 

συνοδούς 

5. Σύστημα πυρόσβεσης κλπ 

προστασίες» 
 

 
Δράμα 09-08-2021 

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος 

του  Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

 

 

Λάζαρος Κωνσταντινίδης                                             


