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Α/
Α
1.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1.
1ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση
λειτουργίας
χριστουγεννιάτικης
αγοράς
εντός του Δημοτικού Κήπου
της Δράμας,
στην Πλατεία Ελευθερίας
του Δήμου Δράμας και σε
τμήμα του πεζοδρομίου επί
της οδού
Εθνικής
Αμύνης
που
γειτνιάζει με το Δημοτικό
Κήπο
καθώς
και
του
κανονισμού λειτουργίας
της
χριστουγεννιάτικης
αγοράς

2.

2.

2ο EKTAKTO
Παράταση ωραρίου μουσικής
σε κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ομόφωνα
Εισηγείται προς την ΕΠΖ
Υπέρ της λειτουργίας χριστουγεννιάτικης
αγοράς εντός του Δημοτικού Κήπου της
Δράμας, στην Πλατεία Ελευθερίας του
Δήμου Δράμας και σε τμήμα του
πεζοδρομίου επί της οδού Εθνικής
Αμύνης που γειτνιάζει με το Δημοτικό
Κήπο καθώς και του Κανονισμού
Λειτουργίας
αυτής,
όπως
αυτός
συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Με την αναφορά του μέλους του
Συμβουλίου ΔΚ Δράμας, Συμεωνίδου Λενικάκη Παναγιώτας, «το Συμβούλιο
γνωμοδοτεί μόνο ως προς το χώρο –
συμφωνώ».

Ομόφωνα


Eγκρίνει την αίτηση για χορήγηση

παράτασης

ωραρίου

κατάστημα

υγειονομικού

μουσικής

για

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 τον:
Χατζηϊωαννίδη
Χαράλαμπο
του
Στυλιανού , για το κατάστημά του
«Επιχείρηση
μαζικής
εστίασης
παρασκευής και προσφοράς πλήρους
γεύματος», που βρίσκεται στη Δ.Κ.
Δράμας , στην οδό Χρυσοβέργη 1, για
αόριστο χρονικό διάστημα.


Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας

για την έκδοση απόφασης χορήγησης
παράτασης

ωραρίου

μουσικής

παραπάνω καταστήματος

του

υγειονομικού

ενδιαφέροντος.
Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα
ανάκλησης της ανωτέρω χορήγησης, σε
περίπτωση
μη
εφαρμογής
και
καταστρατήγησης
υγειονομικών
διατάξεων και κανονιστικών αποφάσεων
του Δήμου.

3.

3.

Γνωμοδότηση για την διάθεση
χρήσης δημοτικού ακινήτου

Ομόφωνα
Εισηγείται προς το ΔΣ

4.

4.

Γνωμοδότηση για την διάθεση
χρήσης δημοτικού ακινήτου

Ομόφωνα
Εισηγείται προς το ΔΣ

5.

5.

Παράταση ωραρίου μουσικής
σε κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος


Ομόφωνα
Εγκρίνει

τις

αιτήσεις

για

χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής
για

καταστήματα

υγειονομικού

ενδιαφέροντος στις παρακάτω εταιρείες,
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:
Παπαθανασίου

1)

Κων/νου,

για

το

Δημήτριο

του

κατάστημά

του

«Επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής
επεξεργασίας

(Καφετέρια

-

Αναψυκτήριο)», που βρίσκεται στη Δ.Κ.
Δράμας , στην οδό Εθν. Επαναστάσεως 2
, για αόριστο χρόνο.

2)

«ΜΠΕΡΑΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΑΛ.Ο.Ε.»,

για

κατάστημά τους «Επιχείρηση
εστίασης

πλήρους

το

μαζικής
γεύματος

(Ταβέρνα)», που βρίσκεται στη Δ.Κ.
Δράμας , στην οδό Μακεδονίας 5 & Π.
Κάβδα για αόριστο χρόνο.

3)

«Χ. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ – Δ. ΝΕΛΚΟΣ

Ο.Ε.»,

για

το

«Επιχείρηση

κατάστημά

μαζικής

εστίασης

παρασκευής

και

προσφοράς

γεύματος»,

που

βρίσκεται

Δράμας,

στην

οδό

τους

Αιγαίου

πλήρους
στη
2Β,

Δ.Κ.
για

αόριστο χρόνο.



Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας

για την έκδοση απόφασης χορήγησης
παράτασης

ωραρίου

μουσικής

παραπάνω καταστημάτων

των

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 05-02-2018
Η γραμματέας
Μυροφόρα Ψωμά

