
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 610ce8d58a68974e3693cc82 στις 06/08/21 10:55

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Δράμα 06-08-2021
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                       Αρ. Πρωτ. 30735 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός πρόσκλησης 10

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Προς τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας

1. Γρηγορίου Χαρίκλεια
2. Νικολαΐδου Ελένη
3. Μαργαριτόπουλο Δημήτριο
4. Ράδο Αλέξανδρο
5. Κρασόπουλο Αθανάσιο
6. Τζιερτζίδη Δημήτριο
7. Αποστολίδη Ιωάννη
8. Αθηνάκη Αικατερίνη Κυριακή
9. Καϊκή Πασχάλη
10. Ευθυμιάδη Ηλία

 
                       Σας καλούμε την 06η Αυγούστου 2021 ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης 18.00            

και λήξης 22.00 να συμμετάσχετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου) συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 83 και 88 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 84 και 89 του 
Ν. 4555/2018 αντίστοιχα και τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 10 της 55/τ.Α/11-03-2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του» καθώς και της 426/13-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.,, προκειμένου να 
συζητήσουμε και να ληφθεί  απόφαση στα θέματα:
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

1. Γνωμοδότηση για την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Γ.Σ. Δράμα 
1986- handball  

2. 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΄΄)

3. Διατύπωση γνώμης για τα σημεία θέσεων εγκατάστασης σταθμών φόρτισης 
ηλεκτρικών αμαξιδίων, ποδηλάτων και scooter, κυρίως για την εξυπηρέτηση 
των Α.με.Α.

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 83 
και 88 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 84 και 89 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα 
και της περ. 3.2 παρ. 3 της εγκ. 88/21-08-2019 του ΥΠ.ΕΣ, για  το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση για 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Δράμας 
και συγκεκριμένα:
α) για το 1ο θέμα, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας αποστολής του παραχωρητηρίου στην Ομοσπονδία 
Χειροσφαίρισης Ελλάδος (Ο.Χ.Ε.) την Πέμπτη 12-08-2021
β) για το 2ο θέμα, προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση της σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ)»,  με την 
ανάδοχη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ  (δ.τ. HELESI)»
γ) για το 3ο θέμα, δεδομένου του ότι η σύμβαση λήγει την 25-09-2021 και απαιτείται λήψη απόφασης και 
από άλλα συλλογικά όργανα του Δήμου

                                                                      Η Πρόεδρος
του Συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας
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       Αθανασιάδου Ευανθία
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