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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  41.  Παιδικές χαρές Δημοτικής 

Κοινότητας Δράμας 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        ο μ ό φ ω ν α 
Για τη συνέχιση λειτουργίας των παιδικών 
χαρών, όπως αυτές αναφέρονται στην 
εισήγηση της υπηρεσίας καθώς και στην 
κατάργηση αυτών που δεν πληρούν τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές, αφού 
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη 
νομιμοποίηση αυτών 

2.  42.  Γνωμοδότηση για δωρεάν 

παραχώρηση δημοτικού ακινήτου 

στο θρησκευτικό και φιλανθρωπικό 

Σωματείο Ιερά Κοινότης Γ.Ο.Χ. 

Ν. Δράμας «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο 

ΑΙΤΩΛΟΣ» (Εκκλησία  Γ.Ο.Χ. 

Ελλάδος Ιερά Επισκοπή 

Φιλίππων). 

       Μειοψηφούντων των μελών του 
Συμβουλίου της ΔΚ Δράμας: 1) 
Κρασόπουλου Βασιλείου και 2) Πιστοφίδη 
Σάββα διότι, το συγκεκριμένο οικόπεδο έχει 
μεγάλη αξία, βρίσκεται σε μία αναπλασμένη 
περιοχή  και θα έπρεπε ο Δήμος να το 
αξιοποιήσει προς όφελος των πολιτών. Η 
συγκεκριμένη παραχώρηση θα οδηγήσει και 
άλλους στο να αιτηθούν κάποιο άλλο 
οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου, ο οποίος 
πρέπει να προστατεύει την περιουσία του. 

 
Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί 

κ α τ ά       π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
 
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο  για τη 
δωρεάν παραχώρηση χρήσης  δημοτικού 
ακινήτου (οικοπέδου) έκτασης 670 τ.μ., 
ευρισκόμενου στο Β.Α. τμήμα του Ο.Τ. 820,  
στο Θρησκευτικό και Φιλανθρωπικό 
Σωματείο της Ιεράς Κοινότητας Γ.Ο.Χ. 
Ν.Δράμας «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ», 
για εκπλήρωση κοινωφελών σκοπών που 
συνδέονται με την προαγωγή των τοπικών 
συμφερόντων και την εξυπηρέτηση των 
κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της πόλης 
μας. 
 
        Αν η χρήση του ακινήτου, μεταβληθεί ή 
ο σκοπός της δωρεάς δεν εκπληρωθεί μέσα 
στην προθεσμία που θα οριστεί με ΑΔΣ,  η 
σύμβαση της δωρεάς θα λυθεί, και η 
κυριότητα του ακινήτου θα  επανέρθει 
αυτοδικαίως στο Δήμο Δράμας. 
        Η σχετική απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου θα καταχωρηθεί στα βιβλία 
μεταγραφών. 
 

3.  43.  Γνωμοδότηση για έρευνα δημόσιου 

λατομείου μαρμάρων από την 

εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΗ 

ΕΠΕ» στην περιοχή Ταξιαρχών 

Μειοψηφούντων των μελών του 
Συμβουλίου της ΔΚ Δράμας: 1) 
Κρασόπουλου Βασιλείου και 2) Πιστοφίδη 
Σάββα διότι, αντιδρούν οι κάτοικοι του 
συνοικισμού Ταξιαρχών στην δημιουργία 
Λατομείου τη στιγμή που είναι ορατές οι 



συνέπειες κυρίως στον υδροφόρο ορίζοντα 
της περιοχής. 
 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί 
κ α τ ά       π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 
Γ ι α  τη διενέργεια έρευνας δημοσίου 
λατομείου μαρμάρων, έκτασης 97 στρ. από 
την  εταιρία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΗ ΕΠΕ»,  
στην περιοχή Ταξιαρχών της ΔΚ Δράμας, της 
Περιφερειακής Κοινότητας Δράμας 
 

4.  44.  Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος 

Ομόφωνα  περί χορήγησης προέγκρισης 
ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος , στoυς: 
 

1) Π. Σ.  του  Δ., για το κατάστημά  της «…» ,  
στο Ο.Τ. .., στη ΔΚ Δράμας , επί της οδού 
….. 

2) Α. Μ.  του  Α., για το κατάστημά  της «…» 
,  στο Ο.Τ. .., στη ΔΚ Δράμας , επί της οδού 
… 

3) Α. Σ.  του  Ι., για το κατάστημά  της «…» ,  
στο Ο.Τ. …, στη ΔΚ Δράμας , επί της οδού 
… 

4) Α. Ι., του Σ.,  για το κατάστημά του «…», 
στο Ο.Τ. …, στη Δ.Κ. Δράμας, επί της οδού 
… 

 

5.  45.  Χορήγηση αδειών λειτουργίας 

μουσικής με παράταση 

Ομόφωνα περί χορήγησης άδειας 
λειτουργίας μουσικών οργάνων με παράταση 
για κατάστημα   υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι θα 
λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους 
χορήγησης της άδειας μουσικών οργάνων 
και 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  μέχρι 
την  03.00 ώρα, πλην Πέμπτης και 
Κυριακής που η μουσική θα 
λειτουργεί μέχρι την 02.00 η ώρα   
στον:  

 

 S. B., του A.,  για το κατάστημά της «…», 
που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, επί της 
οδού .. 

 Μ. Γ., του Θ.,  για το κατάστημά του «…», 
που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, επί των 
οδών .. 

 Τ. Μ., του Κ..,  για το κατάστημά της «…», 
που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, επί της 



οδού ... 

 Φ. Α., του Δ.,  για το κατάστημά του «…», 
που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, επί της 
οδού .. 
Β. Ι., του Ι.,  για το κατάστημά της «…», με 
την επωνυμία «..» που βρίσκεται στη .. της 
Δ.Κ. Δράμας, επί της οδού .. 

6.  46.  Μη χορήγηση Προέγκρισης 

ίδρυσης καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος 

Ομόφωνα  περί μη χορήγησης προέγκρισης 
ίδρυσης καταστήματος, στην: 
 
1. Α. Μ. του Α. για το κατάστημά της «…» στο 

Ο.Τ. .. της ΔΚ Δράμας επί της οδού ... 

7.  47.  Τροποποίηση απόφασης 

προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος 

Ομόφωνα  περί τροποποίησης απόφασης  
προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος, στην: 
 
1. Τ. Χ. του Ν. για το κατάστημά της «….» 

που βρίσκεται στο Ο.Τ.  .. της ΔΚ Δράμας, 
επί των οδών … 

 
 

Δράμα 10-08-2012 
Η  γραμματέας   
 
Μυροφόρα Ψωμά                                                                                   


