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1.  20.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

 
Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        

 ο μ ό φ ω ν α       π ρ ο ς      
το Δ.Σ. 

 
Για την τροποποίηση της υπ΄ 

αριθμ. 04/2018 απόφασης – γνωμοδότησης 

του Συμβουλίου της ΔΚ Δράμας, με θέμα 

«Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου» και κατ΄ επέκταση για 

την τροποποίηση της 94/2018 ΑΔΣ με θέμα 

«Έγκριση της 04/2018 απόφασης – 

πρότασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με την 

γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου», αποκλειστικά και 

μόνο σε ότι αφορά στην ημερομηνία 

πραγματοποίησης του καλοκαιρινού χορού 

του Συλλόγου Ένωσης Χορευτών Δράμας 

«ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ», από Παρασκευή 

27/07/2018 σε Παρασκευή 03/08/2018, 

σύμφωνα με την 22193/26-07-2018 αίτησή 

του. 

 
Κατά τα λοιπά, θα ισχύει η 04/2018 
απόφαση – γνωμοδότηση του Συμβουλίου 

του ΔΚ Δράμας καθώς και η 94/2018 ΑΔΣ 

 
2.  21.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Εκμίσθωση κοινόχρηστης 

έκτασης του Δήμου και άδεια 

καλλιτεχνικής παρέμβασης 

στους τοίχους έξω από τον 

χώρο της Ατλαντίδας - 

ΔΕΚΠΟΤΑ 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        
 ο μ ό φ ω ν α       π ρ ο ς      

το Δ.Σ. 
 

 
Περί εκμίσθωσης του κοινόχρηστου 

χώρου έναντι του τοίχου έξω από τον χώρο της 

Ατλαντίδας – ΔΕΚΠΟΤΑ ( γρασίδια στη νότια 

είσοδο της πόλης), στον κ. Αγοραστό Πέτρο του 

Θεοδώρου, για την 25
η
 Αυγούστου 2018, 

σύμφωνα με το συμφωνητικό, για την 

πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας από DJ  

και μουσικά σχήματα. 

 

Λοιπές άδειες που αφορούν την ασφάλεια των 

επισκεπτών του χώρου της εκδήλωσης, 

πνευματικών δικαιωμάτων κ.λ.π. , θα γίνουν με 

μέριμνα του διοργανωτή , χωρίς καμία ευθύνη 



του Δήμου Δράμας 

 
Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        ο μ ό φ ω ν α    

α ρ ν η τ ι κ ά    π ρ ο ς     το   Δ Σ 
 
Για την καλλιτεχνική παρέμβαση  
με τοιχογραφίες – graffiti, στον τοίχο απέναντι 

στην «ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ» διότι, απαγορεύεται η 

πράξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

381 και 382 παρ. 4 του Ποινικού Κώδικα. 

 
3.  22.  Παράταση ωραρίου μουσικής 

σε καταστήματα 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 01.00 ώρα 

 για τη χειμερινή περίοδο 1-10 εκάστου 

έτους έως 31-3 εκάστου έτους  όλες τις ημέρες 

της εβδομάδας μέχρι την 01.00 ώρα από τον:  

 

Χατζόπουλο Θωμά του Γεωργίου, για το 

κατάστημά του «Επιχείρηση μαζικής εστίασης 

πλήρους γεύματος (οβελιστήριο)», που 

βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας, στην οδό Βάρναλη 

1, για αόριστο χρόνο. 

 

 για τη θερινή περίοδο 1-4 εκάστου έτους 

έως 30-9 εκάστου έτους, όλες τις ημέρες της 

εβδομάδας μέχρι την 02.00 ώρα 

 για τη χειμερινή περίοδο 1-10 εκάστου 

έτους έως 31-3 εκάστου έτους  όλες τις ημέρες 

της εβδομάδας μέχρι την 02.00 ώρα από την:  

 

Γκαρλιάρη Μαρία του Χρήστου, για το 

κατάστημά της «Επιχείρηση μερικής 

επεξεργασίας πλήρους γεύματος (καφέ - 

ουζερί)», που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας , στην 

οδό Εφ. Αξιωματικών 31, για αόριστο χρόνο. 

 

 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)  Χαλβατζής Χρήστος του Αναστασίου, 

για το κατάστημά του «Επιχείρηση μαζικής 

εστίασης πλήρους γεύματος (σνακ-μπαρ-

οβελιστήριο)», που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας , 

στην οδό Αγ. Σοφίας 3, για αόριστο χρόνο. 

2) Βογιατζής Γεώργιος του Παναγιώτη, 

για το κατάστημά του «Επιχείρηση μαζικής 

εστίασης (Καφετέρια)», που βρίσκεται στη Δ.Κ. 



Δράμας, στην οδό Βίτσι 3, για αόριστο χρόνο. 

3) Πολυμενέρης Γεώργιος, για το 

κατάστημά του «Επιχείρηση μερικής 

επεξεργασίας προχείρου γεύματος (Καφετέρια - 

Αναψυκτήριο)», που βρίσκεται στη Δ.Κ. 

Δράμας, στην οδό Αμύντα 21, 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. 

 

 

Δράμα 01/08/2018 

Η  γραμματέας   

 

Μυροφόρα Ψωμά           


