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Ομόφωνα
Παράταση ωραρίου μουσικής
σε κατάστημα υγειονομικού

Eγκρίνει την αίτηση για χορήγηση
ενδιαφέροντος
παράτασης
ωραρίου
μουσικής
για
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
στους παρακάτω, 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) Σπύρο Βασιλείου του Κόστα , για το
κατάστημά του «Επιχείρηση μαζικής
εστίασης (Καφετέρια - Μπαρ)», που
βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας , στην οδό Εφ.
Αξιωματικών 59, για αόριστο χρόνο.
2) Θεοφύλακτο Κοτανίδη του Ιωάννη, για το
κατάστημά του «Επιχείρηση αναψυχής»,
που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας , στην οδό

Εφ. Αξιωματικών 59, 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.
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Γνωμοδότηση
επί
του
Κανονισμού Λειτουργίας της
Ονειρούπολης

Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντος του μέλους του
Συμβουλίου Συμεωνίδου – Λενικάκη
Παναγιώτας, αναφέροντας πως κατ΄ αρχήν,
υπήρξε ανακολουθία στη διαδικασία διότι,
εισήχθη το θέμα στο ΔΣ, διατυπώθηκαν οι
απόψεις των παρατάξεων και εν συνεχεία
εισήχθη στη ΔΚ, για την οποία δεν
προκύπτει από τη νομοθεσία και η
συγκεκριμένη αρμοδιότητα γνωμοδότησης,
σε αντίθεση με την γνωμοδότηση για την
πραγματοποίηση της αγοράς, όπου ορίζεται
σαφώς, προσθέτοντας πως η ΔΚ, έχει τη
δυνατότητα όπως και η ΕΠΖ, να
παραπέμψει το θέμα στο ανώτερο θεσμικό
όργανο, το ΔΣ.
Με την εμπειρία τόσων χρόνων, το
κείμενο θα έπρεπε να είναι πιο ουσιαστικό
γιατί, καλώς ή κακώς, η ΔΚ θα εισπράξει
κάποιες κρίσεις και προσωπικά θα
επιθυμούσε να έχει περισσότερο χρόνο να
το μελετήσει και να συμμετέχει σε κάποιες
διαβουλεύσεις για να γνωρίζει και τις
απόψεις
όλων
γιατί,
στην
ΑΔΣ
διατυπώνονται απόψεις ως προς το
διαδικαστικό μέρος, και κατ΄ αρχήν, ποιος
θα είναι ο διοργανωτής. Τελειώνοντας
ανέφερε πως, η κανονιστική απόφαση είναι
αρμοδιότητα του ΔΣ και μπορεί ο
κανονισμός επί του οποίου καλείται η ΔΚ
να γνωμοδότήσει, να είναι ένας κανονισμός
, ο οποίος δεν ευσταθεί.

Με την επιφύλαξη του μέλους του
Συμβουλίου Χαρίσκου – Στυλιανίδου
Ευγενίας, σε ότι αφορά στις εξειδικευμένες
γνώσεις που πρέπει να έχουν τα μέλη της
ΕΠΖ για το συγκεκριμένο θέμα, παρόλο που
εκλέγονται από το ΔΣ όπως ορίζεται από το
Νόμο, διαφορετικά δεν θα πρέπει να
υφίσταται
Το μέλος του Συμβουλίου Αβράμη
Αναστασία, ανέφερε πως , θα ήθελε να είχε
περισσότερο χρόνο για να μελετήσει τον
κανονισμό, σε κάθε περίπτωση όμως, είναι
θετικό να υπάρχει . Θεωρεί ότι οποιαδήποτε
τρωτά υπάρχουν
και αδυναμίες, θα
αντιμετωπιστούν με βάση την εμπειρία και
τις απαιτήσεις της εκδήλωσης
Μειοψηφούντος του μέλους του
Συμβουλίου Ορφανίδη Αδάμ, για τους
λόγους που αναφέρονται στην 463/2017
ΑΔΣ , για το αν πρέπει η εκδήλωση να
διοργανώνεται από τη ΔΕΚΠΟΤΑ και για
το αν η όλη διαδικασία έχει την κατάλληλη
νομική στήριξη .

Δράμα 12-10-2017
Η γραμματέας
Μυροφόρα Ψωμά

