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1.  78.  1Ο 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 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 τους:  

  
1) Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε., για το κατάστημά της «Επιχείρηση 
μαζικής εστίασης (Καφετέρια)», που 

βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας , στην οδό Ηπείρου 

και Π. Κάβδα 19, για αόριστο χρόνο. 
2) Κωταΐδη Θεόδωρο του 
Γρηγορίου, για το κατάστημά του 

«Επιχείρηση αναψυχής», που βρίσκεται 

στη Δ.Κ. Δράμας , στην οδό Γ. Ζερβού 11, 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 των ανωτέρω χορηγήσεων, σε 

περίπτωση μη εφαρμογής και  καταστρατήγησης 

υγειονομικών  διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 
 

 

 



2.  79.  Τροποποίηση της 56/2017 

απόφασης της ΔΚ Δράμας με 

θέμα «Κατάρτιση Τεχνικού 

Προγράμματος οικ. έτους 

2018 της Δημοτικής 

Κοινότητας Δράμας» 

 
Ομόφωνα 

 

 
Σημειώνεται ότι, η τροποποίηση του ΤΠ 

προέκυψε, λόγω λανθασμένης αρχικής 

ενημέρωσης από τη Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

 
 

 

3.  80.  Πρόταση λειτουργίας 

Χριστουγεννιάτικης Αγοράς 

στον Δημοτικό Κήπο και στην 

Πλατεία Ελευθερίας. 

 
Ομόφωνα 

 

Το μέλος του Συμβουλίου Χαρίσκου – 

Στυλιανίδου Ευγενία, ψήφισε τη 

λειτουργία Χριστουγεννιάτικης Αγοράς  

στον Δημοτικό Κήπο και στην Πλ. 

Ελευθερίας, από 15/12/2017 μέχρι 

30/12/2017, στα πλαίσια διοργάνωσης 

της «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2017 - 2018», 

με αφορμή όμως τη συζήτηση ανέφερε 

πως, θα ήταν προτιμότερο το παγοδρόμιο 

να τοποθετηθεί δίπλα στα συγκρουόμενα 

και όχι στην πλατεία, όπου εκεί θα 

μπορούσε να τοποθετηθεί το καρουζέλ, 

για να είναι πιο χριστουγεννιάτικη η 

ατμόσφαιρα. Ανέφερε επίσης πως, δεν 

την ενθουσίασε η περσινή διοργάνωση και 

ήταν αποδέκτης παραπόνων και από τους 

επισκέπτες αλλά, και από τους 

καταστηματάρχες. 

 

 

Το μέλος του Συμβουλίου Αβράμη 

Αναστασία, ψήφισε τη λειτουργία 

Χριστουγεννιάτικης Αγοράς  στον 

Δημοτικό Κήπο και στην Πλ. Ελευθερίας, 

από 15/12/2017 μέχρι 30/12/2017, στα 

πλαίσια διοργάνωσης της 

«ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2017 - 2018», με 

αφορμή όμως τη συζήτηση ανέφερε πως, 

θα ήταν προτιμότερο το παγοδρόμιο να 

τοποθετηθεί δίπλα στα συγκρουόμενα, 

μιας και απευθύνεται σε παιδιά ίδιας 

ηλικίας και όχι στην πλατεία, όπου 

καταλαμβάνει μεγάλο μέρος αυτής. Θα 

μπορούσε στην πλατεία να τοποθετηθεί 



το καρουζέλ, για να είναι πιο 

χριστουγεννιάτικη εκεί η ατμόσφαιρα με 

τη μουσική κλπ., προσθέτοντας πως 

πρέπει να κάνουμε την ειδοποιό διαφορά 

στην ποιότητα. Ανέφερε επίσης πως, θα 

πρέπει να τηρούνται τα ραντεβού για τις 

επισκέψεις των σχολείων διότι, είναι 

κατανοητό ότι, για να μετακινηθούν οι 

μαθητές στην Ονειρούπολη υπάρχει μια 

προετοιμασία, οπότε θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται και ο Δήμος με συνέπεια.  

 

Το μέλος του Συμβουλίου Κοκκίνη 

Ειρήνη, ψήφισε τη λειτουργία 

Χριστουγεννιάτικης Αγοράς  στον 

Δημοτικό Κήπο και στην Πλ. Ελευθερίας, 

από 15/12/2017 μέχρι 30/12/2017, στα 

πλαίσια διοργάνωσης της 

«ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2017 - 2018», με 

αφορμή όμως τη συζήτηση ανέφερε πως, 

θα ήταν προτιμότερο το παγοδρόμιο να 

τοποθετηθεί δίπλα στα συγκρουόμενα, 

μιας και απευθύνεται σε παιδιά ίδιας 

ηλικίας και όχι στην πλατεία, όπου 

καταλαμβάνει μεγάλο μέρος αυτής. Θα 

μπορούσε στην πλατεία να τοποθετηθεί 

το καρουζέλ, για να είναι πιο 

χριστουγεννιάτικη εκεί η ατμόσφαιρα με 

τη μουσική κλπ., προσθέτοντας πως είναι 

αποδέκτης διαφόρων παραπόνων για τη 

λειτουργία των οικίσκων . 
 

4.  81.  Γνωμοδότηση για την διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Ομόφωνα 

5.  82.  Γνωμοδότηση για την διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Ομόφωνα 

6.  83.  Γνωμοδότηση για την διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Ομόφωνα 

7.  84.  Γνωμοδότηση για την διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Ομόφωνα 



8.  85.  Γνωμοδότηση για την διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Ομόφωνα 

9.  86.  Παράταση ωραρίου μουσικής 

σε κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος  

Ομόφωνα 

 

 

Δράμα 05-10-2017 

 

Η  γραμματέας   

 

 

Μυροφόρα Ψωμά           


