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1.  11.  2η τροποποίηση του Τεχνικού 

προγράμματος οικ. έτους 2018 της 

δημοτικής Κοινότητας Δράμας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        κ α τ ά     π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 

  Τροποποιεί  την 56/2017 απόφαση ΔΚ Δράμας με θέμα 

«Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2018 της Δημοτικής 

Κοινότητας Δράμας», όπως αυτή τροποποιείται με την 79/2017 

απόφαση της, για τη διάθεση των ποσών των εκπτώσεων των έργων 

του 2017, με την προσθήκη των παρακάτω έργων και υπηρεσιών : 

1. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. 

ΒΑΡΒΑΡΑΣ με προϋπολογισμό 19.000,00 €. 

2. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ με  το ποσό 

2.730,00 

3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΠΚ 

ΚΡΑΧΤΙΔΗ με προϋπολογισμό 175.000 €. 

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΗΛΙΑΚΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ με το ποσό 14.576,37€ και 

5. « ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΔΡΑΜΑΣ» με προϋπολογισμό 47.000€ 

6. «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΡΑΜΑΣ» με προϋπολογισμό 7.270,00€». 

 

Θα  ακολουθήσει εγγραφή των πιστώσεων που τροποποιούνται και 

αυτών που δημιουργούνται, στο Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου  

έτους 2018, καθώς και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 

2018 

 

2.  12.  Παράταση ωραρίου μουσικής σε 

καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       ο μ ό φ ω ν α 
 
  Εγκρίνει τις  αιτήσεις για χορήγηση παράτασης ωραρίου 

μουσικής για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στις  

παρακάτω  εταιρείες, 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)  Αβραμίδης Ιωσήφ του Στυλιανού, για το 

κατάστημά του «Επιχείρηση Αναψυχής (καφετέρια)», που 

βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, στην οδό Εθν. Αμύνης 103, για 
αόριστο χρόνο. 

2) Ντούγκας Χρήστος του Απόστολου, για το 

κατάστημά του «Καφετέρια», που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, 

στην οδό Εφ. Αξιωματικών 8, για αόριστο χρόνο. 

3) Τσοκαταρίδου Χριστιάννα, για το κατάστημά της 

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

στην οδό Γ. ζερβού 6, 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. 

 
Δράμα 12-04-2018 

 

Η  αναπληρώτρια γραμματέας   

Τσιπουρίδου Αγγελική        


