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1.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

60.

ΘΕΜΑ

Γνωμοδότηση επί του Κανονισμού Λειτουργίας της Ονειρούπολης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Μειοψηφούντος του μέλους της
ΕΠΖ Σιδερά Χρυσής διότι, στον προτεινόμενο Κανονισμό υπάρχουν αναφορές που
είναι αντίθετες με συγκεκριμένες διατάξεις
του θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία
των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων.
Με τον προτεινόμενο Κανονισμό, η
ΔΕΚΠΟΤΑ, ως διοργανώτρια, έχει την ευθύνη της είσπραξης των εσόδων, τις μισθώσεις χώρου κλπ. επομένως, εν γνώση της
συμπολίτευσης θα ληφθεί λανθασμένη απόφαση.
Θεωρεί ότι το σχέδιο πρέπει να
επανεξεταστεί στο σύνολό του, να καταγραφεί η άποψη των υπηρεσιών που έχουν
αρμοδιότητα με βάση τις δράσεις και την
λειτουργία της Ονειρούπολης, -τμήμα τοπικής ανάπτυξης που έχει σχέση με την χριστουγεννιάτικη αγορά- και επιπλέον και
γνώμη της νομικής υπηρεσίας.
Μειοψηφούντος του μέλους της
ΕΠΖ, Ηλιόπουλου Στέργιου, αναφέροντας
πως είναι ένα θετικό βήμα ο Κανονισμός
αλλά, η πρώτη και βασική διαφοροποίησή
τους, η οποία είναι ένα κόκκινο πανί στο
να τον υπερψηφίσουν ως παράταξη, είναι
ότι η ΔΕΚΠΟΤΑ του Δήμου Δράμας είναι
η διοργανώτρια. Θεωρούν ότι ο διοργανωτής, ο οργανωτής αυτής της εκδήλωσης,
της λειτουργίας της Ονειρούπολης, δεν
πρέπει να είναι άλλος από τον Δήμο Δράμας. Ούτως ή άλλως το νομικό πλαίσιο που
υπάρχει δεν αφήνει και πολλά περιθώρια. Η
διοργάνωση πρέπει να γίνετε από τον Δήμο
Δράμας, όλες οι εισφορές και τα λοιπά να
γίνονται από το Δήμο Δράμας, να περνάνε
μέσα από το δημοτικό συμβούλιο και η
ΔΕΚΠΟΤΑ να είναι το όργανο λειτουργίας
της Ονειρούπολης, αλλά όχι αυτή που θα
μπορεί να κάνει τις δοσοληψίες.
Ε ι σ η γ ε ί τ α ι κατά π λ ε ι ο ψ η φ ί α

2.

61.

Προέγκριση ίδρυσης πίστας αυτοκινητιδίων (πίστα καρτ)


Προς το Δημοτικό Συμβούλιο
υπέρ της 165/2017 απόφασης της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με τον Κανονισμού Λειτουργίας της Ονειρούπολης
Εισηγείται
Ομόφωνα

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο
την αίτηση του Παπαδόπουλου Χρήστου
του Θεοφίλου, για προέγκριση ίδρυσης
πίστας αυτοκινητιδίων (πίστα καρτ), το
οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο αγρόκτημα Καλλιφύτου, αγροτεμάχιο 596δ
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος ψήφισε αρνητικά διότι, θεωρεί ότι, επειδή η
επιχείρηση βρίσκεται εντός αστικού ιστού,
θα διαταράσσεται η ηρεμία των περιοίκων.

3.

62.

Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά π λ ε ι ο ψ η φ ί α
Εγκρίνει την αίτηση για χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην
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)
Τριανταφυλλίδου Ιωάννα του
Στυλιανού, για το κατάστημά της «Επιχείρηση αναψυχής και μαζικής εστίασης
προχείρου γεύματος», που βρίσκεται στη
Τ.Κ. Μυλοποτάμου, 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.
Μειοψηφούντος του μέλους της ΕΠΖ,
Ηλιόπουλου Στέργιου, διαφωνώντας για
τις ημερομηνίες λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς, προτείνοντας να λειτουργήσει από 20-12-2017 έως 02-01-2018

4.

63.

Πρόταση λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης Αγορά στον δημοτικό
Κήπο και στην Πλατεία Ελευθερίας

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι κατά π λ ε ι ο ψ η φ ί α
θετικά

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο, τη λειτουργία Χριστουγεννιάτικης
Αγοράς στον Δημοτικό Κήπο και στην
Πλατεία Ελευθερίας από 15/12/2017
μέχρι 30/12/2017, στο πλαίσιο διοργάνωσης της «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ»
Γνωμοδοτεί


5.

64.

Αίτηση για τοποθέτηση πινακίδας Ρ-72

ομόφωνα

Προς το ΔΣ για την αποδοχή της με αριθ.
πρωτ. 40560/14-09-2017 αίτηση του κ.
Κομπόλια Σωτήρη του Χρήστου, για, την
τοποθέτηση πινακίδας Ρ -72, επί της οδού
Κων. Παλαιολόγου έμπροσθεν του 8ου
νηπιαγωγείου, στη Δράμα.
Με την παρατήρηση του αντιπροέδρου
της επιτροπής Ηλιόπουλου Στέργιου, ο
οποίος θεωρεί ότι, επειδή η επιχείρηση βρίσκεται εκτός αστικού ιστού, δεν θα διαταράσσεται η ηρεμία των περιοίκων,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα



6.

65.

Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Εγκρίνει την αίτηση για χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον
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:
2)
Ηλιάδη Σάββα, για το κατάστημά
του «Επιχείρηση μαζικής εστίασης και
αναψυχής», που βρίσκεται στη Τ.Δ. Μυλοποτάμου (4ο χλμ Δράμας Σερρών), για αό-

ριστο 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.

Δράμα 13 .10.2017
H γραμματέας
Αγγελική Τσιπουρίδου

