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1.  10)  Κατάργηση και απομάκρυνση 

θέσης περιπτέρου (Τσοκακτσίδου 

Σαββατού) 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί       ο μ ό φ ω ν α 
 

Προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

για την κατάργηση και απομάκρυνση θέσης του 

περιπτέρου  της κας Τσοκακτσίδου Σαββατούς του 

Θεοχάρη, στην Κοινότητα Δράμας, επί της οδού 

Εθνικής Αμύνης και της Πλατείας Ελευθερίας 

(παραπλεύρως ξενοδοχείου), το οποίο είναι 

κενωθέν λόγω θανάτου της δικαιούχου και 

του μη δικαιώματος εκμετάλλευσης από 

διαδόχους του.  

2.  11)  Κατάργηση και απομάκρυνση 

θέσης περιπτέρου (Πολυμερούδη 

Σταματία) 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί       ο μ ό φ ω ν α 
 

 Προς την Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής για την κατάργηση και 

απομάκρυνση θέσης του περιπτέρου  της 

θανούσης Πολυμερούδη Σταματίας του Χρήστου, 

με μισθωτή τον κ. Χαραλαμπίδη Βασίλειο του 

Σάββα, στην Κοινότητα Δράμας, επί της οδού 

Εθνικής Αμύνης (το 2ο από το ξενοδοχείο), το 

οποίο είναι κενωθέν λόγω λύσης μίσθωσης του 

μισθωτή (109/2019 ΑΔΣ) 

3.  12)  Κατάργηση και απομάκρυνση 

θέσης περιπτέρου (Μωϋσίδης 

Ιωάννης) 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί       ο μ ό φ ω ν α 
 

Προς την Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής για την κατάργηση και απομάκρυνση 

θέσης του περιπτέρου του Μωϋσίδη Ιωάννη του 

Κωνσταντίνου, στην Κοινότητα Δράμας, επί της οδού 

Βεργίνας και Χελμού (ΒΔ), το οποίο είναι κενωθέν 

λόγω θανάτου του δικαιούχου και του μη δικαιώματος 

εκμετάλλευσης από διαδόχους του.  

4.  13)  Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου – 

Παραδοσιακό TAE KWON DO 

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 

Σύλλογο Παραδοσιακού ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ 

ΔΡΑΜΑΣ, του Α.Π.Κ.  ''Δ. Κραχτίδης''  για την 

διεξαγωγή προπονήσεων και την τέλεση 

αγωνιστικών προπονήσεων για την αγωνιστική 

περίοδο 2020-2021  

 
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   

 

Με την παρατήρηση της κ. προέδρου πως, η 

χρήση θα γίνει εφόσον ξεκινήσει η λειτουργία των 

αθλητικών εγκαταστάσεων μετά τη λήξη της 

καραντίνας. 



Με την παρατήρηση του μέλους Νικολαΐδου 

Ελένης πως, η χρήση θα γίνει εφόσον ξεκινήσει η 

λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων μετά τη 

λήξη της καραντίνας. 

Με την παρατήρηση του μέλους Αποστολίδη 

Ιωάννη πως, η χρήση να γίνει εφόσον και μόνον 

όταν λήξουν τα έκτακτα μέτρα λόγω κορονοϊού και 

τεθούν σε λειτουργία οι αθλητικού χώροι 

Με την παρατήρηση του μέλους Καϊκή 

Πασχάλη πως, η παραχώρηση εννοείται ότι θα 

ισχύσει από την άρση των περιοριστικών μέτρων 

που αποφάσισε η Πολιτεία και μετέπειτα 

 

Δράμα 06-04-2020 

Η  γραμματέας   

Μυροφόρα Ψωμά           


