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ΘΔΜΑ ΠΔΡΙΛΖΦΖ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ 

1.  68.  Πρόταση θέσεων όπου θα 
επιτρέπεται η άσκηση 
υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου, στη Δημοτική 
Κοινότητα Δράμας 

 

Μειοψηφούντων των μελών του 
Συμβουλίου: 1) Κρασόπουλου Βασιλείου και 
2) Πιστοφίδη Σάββα, οι οποίοι ζήτησαν την 
κατάργηση κάθε θέσης άσκησης  στάσιμου 
υπαίθριου εμπορίου , όταν πωλούνται είδη , 
τα οποία πωλούνται και στο στεγασμένο 
εμπόριο, θεωρώντας ότι η μη κατάργηση 
αυτών, αποτελεί αδικία κατάφορη προς  
στους καταστηματάρχες, που ειδικά στις 
δύσκολες ημέρες που διανύουμε, 
καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες για την 
διατήρηση των καταστημάτων τους.  . 
      Η τοποθέτησή τους αυτή φυσικά όπως 
ανέφεραν, δεν αφορά τους παραγωγούς που 
πωλούν αποκλειστικά και μόνο το είδος που 
παράγουν.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Προτείνει  προς την επιτροπή ποιότητας 
ζωής, τους χώρους εντός των ορίων της 
Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, όπου θα 
επιτρέπεται η άσκηση στάσιμου υπαίθριου 
εμπορίου , όπως αυτές αναφέρονται στον 
παρακάτω πίνακα:  
 

 (7)Θέσεις:  

(4) ζε ηδηωηηθό τώρο 

(3) (θοηλότρεζηο : γήπεδο Ν. Ακηζού, Πάρθο 

Κοκλελώλ θαη επί ηες Αθροπόιεως)  

 (3) θέσεις:  
(1) επί ηες Αζαλαζηάδε 

(1) ηοσιούκπα  Αγ. Σοθίας (εθηός Ολεηρούποιες) 

(1) έλαληη ηες εθθιεζίας Αγ Βαρβάρας 

 2 θέσεις: 

(1) Δζλ. Ακύλες εθηός Ολεηρούποιες 

(1) έλαληη ηες εθθιεζίας Αγ Βαρβάρας 

 3θέσεις : 

(2)Δζλ. Ακύλες (εθηός Ολεηρούποιες) 

(1) Αγ. Βαρβάρα 

 1 θέση : 

Δζλ. Ακύλες (εθηός Ολεηρούποιες) 

 (2) Θέσεις: 

(1) Παιαηό Γεκαρτείο 

(1) Δκπορηθή Τράπεδα 

 1 θέση 
Γεκοηηθό Κήπο (εθηός Ολεηρούποιες) 

 

 (2)  Θέσεις 
 (1) Αρθαδηοσπόιεως  

(1) ζηελ περηοτή Ορηαθηλά 



 

 (1) Θέση 

Απέλαληη από ηο Σηδεροδροκηθό Ση. 

 

 (17) Θέσεις 

Ολεηρούποιε 

 

 (27) Θέζεης 

Σηης ίδηες οδούς 
2.  69.  Χορήγηση αδειών 

λειτουργίας μουσικής με 
παράταση ωραρίου 
λειτουργίας για 
καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος 

Ομόφωνα 
Περί έγκρισης των αιτήσεων για χορήγηση 
άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με 
παράταση για καταστήματα ή επιχειρήσεις 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, με την 
προϋπόθεση ότι δεν θα διαταράσσεται η 
ηρεμία των περιοίκων : 

 
1. για τη θερινή περίοδο 1-4 εκάστου 

έτους έως 30-9 εκάστου έτους , όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας μέχρι την 
03.00 ώρα 

2. για τη χειμερινή περίοδο 1-10 εκάστου 
έτους έως 31-3 εκάστου έτους  μέχρι 
την  03.00 ώρα, πλην Πέμπτης και 
Κυριακής που η μουσική θα 
λειτουργεί μέχρι την 02.00 η ώρα   
στους:  

 Χ. Π.,   εθπρόζωπο ηες ………., γηα ηο 

θαηάζηεκά ηες «Ε……»,  ποσ 

βρίζθεηαη ζηε Γ.Κ. Γράκας, επί ηες οδού 

…… 

 Α. Ι. ηοσ Γ., γηα ηο θαηάζηεκά ηοσ 

«Κ….», ποσ βρίζθεηαη ζηε Γ.Κ. 

Γράκας, επί ηες οδού …………… 

 Π. Σ.  ηοσ Α., εθπρόζωπο ηες «Σ. …..», 

γηα ηο θαηάζηεκά ηες «Κ…..», ποσ 

βρίζθεηαη ζηε Γ.Κ. Γράκας, επί ηες οδού 

……. 
 

 Ο  Δήμος Δράμας διατηρεί το 
δικαίωμα ανάκλησης των ανωτέρω αδειών 
σε περίπτωση  μη  εφαρμογής  και  
καταστρατήγησης  υγειονομικών  διατάξεων 
και κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου. 
 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας 
για την έκδοση  της άδειας μουσικών  
οργάνων  των παραπάνω καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίες θα 
κοινοποιηθούν στις αρμόδιες ανάλογα με τη  
φύση του επαγγέλματος  υπηρεσίες 

 

 
 
Δράμα 30-11-2011 
Η  γραμματέας   
 
Μυροφόρα Ψωμά                                                                                   


