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1.  38.  1Ο ΕΚΤAΚΤΟ 

Παραχώρηση χώρου δύο (2) 

γηπέδων αντισφαίρισης 

 

Γνωμοδοτεί Ομόφωνα προς 

το ΔΣ 

 
Με την επισήμανση του μέλους του 

Συμβουλίου, Συμεωνίδου Λενικάκη 

Παναγιώτας πως, συμφωνεί με την εν λόγω 

παραχώρηση ωστόσο επειδή στην εισήγηση της 

υπηρεσίας διατυπώνεται η άποψη  "να υπάρχει 

συνεννόηση πάντα με το Τμήμα Παιδείας και 

Αθλητισμού για το πρόγραμμα παραχώρησης" και 

εφόσον αποτελεί αρμοδιότητα του συμβουλίου 

της ΔΚ η έγκριση των ημερών και ωρών 

παραχώρησης, καλό θα ήταν πριν τη λήψη της 

απόφασης να είχε διατυπωθεί και η γνώμη την 

εν λόγω υπηρεσίας, η οποία ενδεχομένως έχει 

καλύτερη εικόνα για τις ανάγκες χρήσεις των 

γηπέδων και από άλλους φορείς ή πολίτες. Στην 

παρούσα φάση θα ληφθεί μία απόφαση 

συλλογικού οργάνου η οποία εκ των υστέρων θα 

τροποποιείται κατόπιν συνεννόησης υπηρεσιών 

και συλλόγων  με ενδεχόμενο κίνδυνο να 

δημιουργηθεί σύγχυση μεταξύ των χρηστών των 

γηπέδων . Ουσιαστικά η ληφθείσα απόφαση της 

ΔΚ Δράμας θα αναιρείται από τις 

μεταγενέστερες συνεννοήσεις. Για το λόγο αυτό 

πρότεινε, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, οι 

ώρες να είναι προαιρετικές και να μην 

αναφέρονται ως δεσμευτικές. 

 

Σε απάντηση των ανωτέρω, ο κ. πρόεδρος 

ανέφερε πως,  όλοι οι σύλλογοι έχουν 

συνεννοηθεί μεταξύ τους. Το Συμβούλιο 

γνωμοδοτεί θετικά για την παραχώρηση αλλά, 

σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα, θα 

συνεννοηθούν με το τμήμα Παιδείας και 

Αθλητισμού 

 

 
 

 



 

2.  39.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Παράταση ωραρίου μουσικής σε 

κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

 

Ομόφωνα 

 

 Εγκρίνει την αίτηση για χορήγηση 

παράτασης ωραρίου μουσικής για κατάστημα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος στους παρακάτω, 

με την προϋπόθεση ότι , δεν θα διαταράσσεται η 

ηρεμία των περιοίκων : 

 

 για τη θερινή περίοδο 1-4 εκάστου έτους 

έως 30-9 εκάστου έτους , όλες τις ημέρες της 

εβδομάδας μέχρι την 02.00 ώρα 

 για τη χειμερινή περίοδο 1-10 εκάστου 

έτους έως 31-3 εκάστου έτους  όλες τις ημέρες 

της εβδομάδας μέχρι την 02.00 ώρα από την:  

  
1)  Γατίδου Άννα του Δημητρίου, 
για το κατάστημά της «Καφετέρια», που 

βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας , στην οδό Αιγαίου 

4, για αόριστο χρόνο. 
 
 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για 

την έκδοση απόφασης χορήγησης παράτασης 

ωραρίου μουσικής των παραπάνω 

καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 
Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης της ανωτέρω χορήγησης, σε 

περίπτωση μη εφαρμογής και  καταστρατήγησης 

υγειονομικών  διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 

3.  40.  3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Γνωμοδότηση για την 

επικαιροποίηση δύο θέσεων 

στάσιμου εμπορίου για το έτος 

2017 στη Δ.Κ. Δράμας 

 

Γνωμοδοτεί Ομόφωνα προς 

το ΔΣ 

 
 

4.  41.  Παράταση ωραρίου μουσικής σε 

κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Ο μ ό φ ω ν α 
                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Εγκρίνει την αίτηση για χορήγηση 

παράτασης ωραρίου μουσικής για κατάστημα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος στην παρακάτω  

εταιρεία, με την προϋπόθεση ότι , δεν θα 

διαταράσσεται η ηρεμία των περιοίκων : 

 

 για τη θερινή περίοδο 1-4 εκάστου έτους 

έως 30-9 εκάστου έτους , όλες τις ημέρες της 

εβδομάδας μέχρι την 03.00 ώρα 



 για τη χειμερινή περίοδο 1-10 εκάστου 

έτους έως 31-3 εκάστου έτους  όλες τις ημέρες 

της εβδομάδας μέχρι την 03.00 ώρα από την:  

  
1)  «Ι. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ – Α. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε., δια του 

εκπροσώπου της Γεωργιάδη Ιωάννη, για το 

κατάστημά της «Επιχείρηση 
αναψυχής», που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας 

, στην οδό Αμύντα 13, για αόριστο 
χρόνο. 
 
Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης της ανωτέρω χορήγησης, σε 

περίπτωση μη εφαρμογής και  καταστρατήγησης  

υγειονομικών  διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

  
5.  42.  Παραχώρηση ή μη της αίθουσας 

«Μελίνα» στον ΦΔΟΡ 

Γνωμοδοτεί Ομόφωνα προς 

το ΔΣ 

 
Το μέλος του Συμβουλίου Κοκκίνη Ειρήνη, 

ανέφερε πως συμφωνεί με την παραχώρηση 

αλλά, θα διαφωνούσε στην περίπτωση που ο 

Δήμος αναλάμβανε ευθύνη για την κάλυψη 

υποδομής χώρων υγιεινής και στήριξης των 

λειτουργικών εξόδων του κέντρου 

πληροφόρησης που θα οργανωθεί από τον 

Φ.Δ.Ο.Ρ. διότι, θα πρέπει και ο φορέας να 

συνεισφέρει , όταν του παραχωρείται ένα 

ακίνητο για 20 χρόνια 

 

Το μέλος του Συμβουλίου Κωνσταντινίδης 

Στέφανος, ανέφερε πως συμφωνεί με την 

παραχώρηση αλλά, θα διαφωνούσε στην 

περίπτωση που ο Δήμος αναλάμβανε ευθύνη 

για την κάλυψη υποδομής χώρων υγιεινής και 

στήριξης των λειτουργικών εξόδων του 

κέντρου πληροφόρησης που θα οργανωθεί από 

τον Φ.Δ.Ο.Ρ. διότι, θα πρέπει και ο φορέας να 

συνεισφέρει , όταν του παραχωρείται ένα 

ακίνητο για 20 χρόνια 

 

Το μέλος του Συμβουλίου, Συμεωνίδου 

Λενικάκη Παναγιώτα, ανέφερε πως, βλέπει 

το θέμα θετικά με επιφύλαξη διότι, θεωρεί πως 

θα έπρεπε να συνοδεύεται αυτό και από τη 

γνώμη της ΔΕΚΠΟΤΑ γιατί, στην ουσία η 

επιχείρηση το χρησιμοποιεί και το διαθέτει σε 

φορείς, συλλόγους ή ιδιώτες για την 

πραγματοποίηση εκθέσεων κλπ., Επίσης, θα 

πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα 

παραχώρησης του συγκεκριμένου χώρου ή 

κάποιων άλλων χώρων στους ανωτέρω για την 

πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων τους 

διότι, δεν θα ήθελε να βρεθεί υπόλογη σε καμία 

περίπτωση. Στο τέλος, ανέφερε πως θα 

διαφωνούσε στην περίπτωση που ο Δήμος 

αναλάμβανε ευθύνη για την κάλυψη υποδομής 

χώρων υγιεινής και στήριξης των λειτουργικών 



εξόδων του κέντρου πληροφόρησης που θα 

οργανωθεί από τον Φ.Δ.Ο.Ρ. διότι, θα πρέπει 

και ο φορέας να συνεισφέρει , όταν του 

παραχωρείται ένα ακίνητο για 20 χρόνια 

Το μέλος του Συμβουλίου, Αβράμη 

Αναστασία, ανέφερε πως, βλέπει το θέμα 

θετικά με επιφύλαξη διότι, θεωρεί πως θα 

έπρεπε να συνοδεύεται αυτό και από τη γνώμη 

της ΔΕΚΠΟΤΑ γιατί, στην ουσία η επιχείρηση 

το χρησιμοποιεί και το διαθέτει σε φορείς, 

συλλόγους ή ιδιώτες για την πραγματοποίηση 

εκθέσεων κλπ., Επίσης, θα πρέπει να 

διασφαλίζεται η δυνατότητα παραχώρησης του 

συγκεκριμένου χώρου ή κάποιων άλλων χώρων 

στους ανωτέρω για την πραγματοποίηση των 

δραστηριοτήτων τους διότι, δεν θα ήθελε να 

βρεθεί υπόλογη σε καμία περίπτωση. Στο 

τέλος, ανέφερε πως θα διαφωνούσε στην 

περίπτωση που ο Δήμος αναλάμβανε ευθύνη 

για την κάλυψη υποδομής χώρων υγιεινής και 

στήριξης των λειτουργικών εξόδων του 

κέντρου πληροφόρησης που θα οργανωθεί από 

τον Φ.Δ.Ο.Ρ. διότι, θα πρέπει και ο φορέας να 

συνεισφέρει , όταν του παραχωρείται ένα 

ακίνητο για 20 χρόνια 

 

Το μέλος του Συμβουλίου, Ορφανίδης Αδάμ, 

ανέφερε πως, συμφωνεί με την παραχώρηση 

γιατί, ούτως ή άλλως, δεν χρησιμοποιείται το 

ακίνητο και είναι κακόγουστο και παρατημένο 

και επιπλέον θα αξιοποιηθεί από τον ΦΔΟΡ 

μέσω Προγραμμάτων. 

 
6.  43.  Παραχώρηση χώρου όπισθεν 

Δημοτικού Ωδείου 

Γνωμοδοτεί Ομόφωνα προς 

το ΔΣ 

 

7.  44.  Γνωμοδότηση για την διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Γνωμοδοτεί Ομόφωνα προς 

το ΔΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Δράμα 08-06-2017 

 

Η  γραμματέας   

 

 

Μυροφόρα Ψωμά           


