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1.  18.  18. Γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        ο μ ό φ ω ν α       π ρ ο ς     το   
Δ Σ 

 
 Περί διάθεσης κατά χρήση στον Πολιτιστικό 

Οργανισμό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, του 

Α.Π.Κ. ''Δ. Κραχτίδης'' για την διεξαγωγή του 1ου φεστιβάλ 

τραγουδιών από την Μακεδονία με καλεσμένους εισηγητές, 

συγγραφείς και καθηγητές πανεπιστημίων καθώς επίσης και 

πλήθος πολιτιστικών Μακεδονικών συλλόγων που θα 

παρουσιάσουν τα τραγούδια τους, το Σάββατο 15 

Σεπτεμβρίου 2018 από 08:00 έως στις 22:00. 

 

Τα αθλητικά σωματεία, στα οποία διατίθεται η χρήση των 

δημοτικών χώρων δεσμεύονται ανεπιφύλακτα για την τήρηση 

του Κανονισμού λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, 

σύμφωνα με την 433/2012 ΑΔΣ. 
 

2.  19.  Παράταση ωραρίου μουσικής σε 

κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       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)  Χαραλάμπου Αθανάσιου, για το 

κατάστημά του «Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης πλήρους γεύματος 
(Εστιατόριο)», που βρίσκεται στη Δ.Κ. 

Δράμας , στην οδό 19ης Μαΐου Δράμας, για 
αόριστο χρόνο. 
 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για 

την έκδοση απόφασης χορήγησης παράτασης 

ωραρίου μουσικής του παραπάνω καταστήματος 

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. 
 

 
Δράμα 05-07-2018 

 

Η  γραμματέας   

 

 

 

Μυροφόρα Ψωμά       


