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Α/
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1.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
50.
1ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση παραχώρησης χώρου
για τοποθέτηση υποσταθμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Γνωμοδοτεί
ομόφωνα
π ρ ο ς το Δ Σ
Με επιφύλαξη του μέλους του Συμβουλίου
Χαρίσκου – Στυλιανίδου Ευγενίας, ως προς τις
επιπτώσεις που θα υπάρξουν στην υγεία των
περιοίκων από τον υποσταθμό καθώς και ως
προς την αισθητική παρέμβαση αυτού στο
συγκεκριμένο σημείο
Με την παρατήρηση του μέλους του
Συμβουλίου
Συμεωνίδου
–
Λενικάκη
Παναγιώτας, πως ψηφίζει θετικά, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργηθούν
προβλήματα
και
εμπόδια,
με
άλλες
εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Περί παραχώρησης κατά χρήση
στη ΔΕΔΔΗΕ ενός χώρου επιφάνειας 4 Χ 5τ.μ.,
για την τοποθέτηση υποσταθμού (Υ/Σ) compact,
όπως προσδιορίζεται στο συνημμένο σχέδιο του
σχετικού, δίπλα στο κανάλι (ποταμάκι) στον
Δημοτικό Κήπο επί της οδού Εθνικής Αμύνης
(μεταξύ αγάλματος Ελευθερίας και ξενοδοχείου
«ΧΕΝΙΑ», σε εφαρμογή των διατάξεων της
παρ.2 του άρθρου 185 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ),
στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Εφαρμογή
καινοτόμου βιοκλιματικού σχεδιασμού για την
ολοκληρωμένη αναβάθμιση του δημόσιου
αστικού χώρου ανάμεσα στις πηγές Αγίας
Βαρβάρας και το Δημοτικό κήπο Δράμας»

2.

51.

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 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)

Καραβίτση Ιεφθάε του Βασιλείου, για
το κατάστημά του υγειονομικού ενδιαφέροντος
«OPEN BAR», σε τουριστικές επιπλωμένες
κατοικίες, που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας ,
στην οδό Τέρμα Ευξείνου Πόντου, για αόριστο
χρόνο.

2)

ΜΟΥΤΙΔΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε., δια του
εκπροσώπου της Μουτίδη Δημητρίου,για το
κατάστημά της «Επιχείρηση μαζικής εστίασης
προχείρου γεύματος (Ζαχαροπλαστείο Καφετέρια)», που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας,
στην οδό Ειρήνης 23, 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.

3.

52.

Προέγκριση ίδρυσης
καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος

Ομόφωνα

Για την προέγκριση ίδρυσης
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που
πρόκειται να λειτουργήσουν από τους:

1)

Πάππο Στυλιανό του Αθανασίου,

για προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
«ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ» (έως 25 παιδιά), το
οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει
εντός του καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής
εστίασης προχείρου γεύματος (καφετερία) &
πλήρους γεύματος (εστιατόριο)» που βρίσκεται
στο λόφο του Κορυλόβου

2)
Τσέλιου
Μαγδαλινή
του
Αθανασίου, για προέγκριση ίδρυσης και
λειτουργίας
καταστήματος
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
«ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ» (έως 50 παιδιά), το οποίο
πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο
αγροτεμάχιο 202 της Ν. Σεβάστειας
 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα
ανάκλησης των ανωτέρω προεγκρίσεων, σε
περίπτωση μη εφαρμογής και καταστρατήγησης
υγειονομικών
διατάξεων και κανονιστικών
αποφάσεων του Δήμου.
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για την
έκδοση της άδειας
των παραπάνω
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι
οποίες θα κοινοποιηθούν στις αρμόδιες, ανάλογα
με τη φύση του, επαγγέλματος, υπηρεσίες.

4.

53.

Γνωμοδότηση για τη διάθεση
χρήσης δημοτικού ακινήτου

Γνωμοδοτεί
ομόφωνα
π ρ ο ς το Δ Σ

Περί διάθεσης κατά χρήση στον
Αθλητικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Δράμας
«Ηνίοχος», του δημοτικού σταδίου για τις
προπονήσεις του συλλόγου, κατά την
αγωνιστική περίοδο 2018-2019
Τα αθλητικά σωματεία, στα οποία διατίθεται η
χρήση των δημοτικών χώρων δεσμεύονται
ανεπιφύλακτα για την τήρηση του Κανονισμού
λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων,
σύμφωνα με την 433/2012 ΑΔΣ.

5.

54.

Γνωμοδότηση για τη διάθεση
χρήσης δημοτικού ακινήτου

Γνωμοδοτεί
ομόφωνα
π ρ ο ς το Δ Σ
Περί διάθεσης κατά χρήση στον
Σύλλογο κλασικού αθλητισμού Δράμας ''
ΣΚΑΔ'',
του
δημοτικού
σταδίου
για
προπονήσεις και τέλεση αγώνων του συλλόγου,
κατά την αγωνιστική περίοδο 2018-2019
Τα αθλητικά σωματεία, στα οποία διατίθεται η
χρήση των δημοτικών χώρων δεσμεύονται
ανεπιφύλακτα για την τήρηση του Κανονισμού
λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων,
σύμφωνα με την 433/2012 ΑΔΣ.

6.

55.

Γνωμοδότηση για τη διάθεση

Γνωμοδοτεί
ομόφωνα
π ρ ο ς το Δ Σ

χρήσης δημοτικού ακινήτου

Περί διάθεσης κατά χρήση στον Σύλλογο
άρσης βαρών Δράμας '' Ο ΒΥΒΩΝ'', για αγώνες
, για την περίοδο 2018 – 2019, της μεγάλης
αίθουσας και της αίθουσας βαρών στο
καινούργιο κτίριο του δημοτικού σταδίου
Τα αθλητικά σωματεία, στα οποία διατίθεται η
χρήση των δημοτικών χώρων δεσμεύονται
ανεπιφύλακτα για την τήρηση του Κανονισμού
λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων,
σύμφωνα με την 433/2012 ΑΔΣ.

7.

56.

Γνωμοδότηση για τη διάθεση
χρήσης δημοτικού ακινήτου

Γνωμοδοτεί
ομόφωνα
π ρ ο ς το Δ Σ
Περί διάθεσης κατά χρήση στον Σύλλογο
Αντισφαίρισης Δράμας, των γηπέδων τένις επί
της 1ης Ιουλίου για την διεξαγωγή
προπονήσεων για το έτος 2018-2019
Τα αθλητικά σωματεία, στα οποία διατίθεται η
χρήση των δημοτικών χώρων δεσμεύονται
ανεπιφύλακτα για την τήρηση του Κανονισμού
λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων,
σύμφωνα με την 433/2012 ΑΔΣ.

8.

57.

Γνωμοδότηση για τη διάθεση
χρήσης δημοτικού ακινήτου

Γνωμοδοτεί
ομόφωνα
π ρ ο ς το Δ Σ

Περί διάθεσης κατά χρήση
στον Σύλλογο ενόργανης και ρυθμικής
γυμναστικής Δράμας, του Α.Π.Κ. ''Δ.
Κραχτίδης'' για την διεξαγωγή προπονήσεων
και τέλεση αγώνων που θα πραγματοποιηθούν
στην Σάλα για την περίοδο 2018 – 2019 καθώς
επίσης και της αίθουσας ρυθμικής του
Δημοτικού σταδίου για την διεξαγωγή
προπονήσεων
Τα αθλητικά σωματεία, στα οποία διατίθεται η
χρήση των δημοτικών χώρων δεσμεύονται
ανεπιφύλακτα για την τήρηση του Κανονισμού
λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων,
σύμφωνα με την 433/2012 ΑΔΣ.

Δράμα 01-10-2018
Η γραμματέας
Μυροφόρα Ψωμά

