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1.  65.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Παράταση ωραρίου μουσικής 

σε κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 
 

Ομόφωνα 

 

 Eγκρίνει 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:  

Κούσογλου Ηλία του Σταύρου , για το 

κατάστημά του «Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης προχείρου γεύματος 
(Καφέ-Μπαρ)», που βρίσκεται στη Δ.Κ. 

Δράμας , στην οδό Εθνικής Αμύνης 63 

(Δυτικό τμήμα Παγοποιείου) για αόριστο 
χρονικό διάστημα. 
 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για 

την έκδοση απόφασης χορήγησης παράτασης 

ωραρίου μουσικής του παραπάνω καταστήματος  

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. 

 

2.  66.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Παραχώρηση του 

δικαιώματος χρήσης 

δημοτικού δρόμου 
 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί       ο μ ό φ ω ν α 
 
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 

την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης 

δημοτικών δρόμων, όπως αυτοί 

απεικονίζονται στα τέσσερα 

σχεδιαγράμματα, διαδρομών 10χλμ, 5χλμ, 

1000μ και 400μ (ΑΜΕΑ), για την Κυριακή  



9 Δεκεμβρίου 2018 και για τις ώρες από 

10:00πμ έως 13:00 μμ., για τη διοργάνωση 

των αγώνων δρόμου (Βαλδίρκεια) 2018 

Δράμας , με την προϋπόθεση ότι θα 

τηρηθούν από τους διοργανωτές όλες οι 

προβλεπόμενες διατάξεις τις κείμενης 

νομοθεσίας, με την τήρηση προδιαγραφών 

και κανονισμών ασφαλείας και θα εκδοθεί η 

απαιτούμενη άδεια από τον κ. 

Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας 

Θράκης.   

3.  67.  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 

 
 Περί διάθεσης κατά χρήση 

στους Βετεράνους Χειροσφαίρισης Δράμας, του 

Α.Π.Κ. “Δ. Κραχτίδης” για την διεξαγωγή 

φιλικών αγώνων φιλανθρωπικού χαρακτήρα 

μεταξύ αντίστοιχων σωματείων – ομάδων για το 

Σάββατο 05/01/2019 και ώρα 17:00-21:00 

 

 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 22-11-2018 

Η  γραμματέας   

 

Μυροφόρα Ψωμά           


