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1.  77.  Σύνταξη κανονισμού 

λειτουργίας της λαϊκής 

αγοράς του Δήμου Δράμας 

σε εφαρμογή του 

Ν.4497/2017 

 
Κατά πλειοψηφία 

 
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

Υπηρεσιών, Σολάκης Άγγελος, 

τοποθετήθηκε αναλυτικά επί του 

θέματος, επισημαίνοντας πως στην 

ουσία πρόκειται για 

επικαιροποίηση του κανονισμού, ο 

οποίος εισήχθη στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και αποσύρθηκε λόγω 

ελλιπούς διαβούλευσης, με 

μοναδικές αλλαγές, στο άρθρο 2, 

με το οποίο οριοθετείται ακριβώς ο 

χώρος και στο άρθρο 6, μετά από 

παράκληση της Τροχαίας, για την 

απαγόρευση της διέλευσης των 

οχημάτων και των παρόδιων 

ιδιοκτητών, πέραν των 

πωλητών,στο χώρο της λαϊκής 

αγοράς κατά την ημέρα και τις 

ώρες λειτουργίας της. Αναφέρθηκε 

επίσης, μετά από ερώτημα του 

μέλους Συμεωνίδου - Λενικάκη 

Παναγιώτας, στο ιδιοκτησιακό 

καθεστώς της αλάνας Μασούτη, 

λέγοντας πως η αλάνα, είναι 

ιδιοκτησία της Κτηματικής 

Υπηρεσίας, - υπάρχει ένα είδος 

αυτοδιαχείρισης- με την οποία έχει 

υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό  

και πως οι εκθέτες σε αυτό το 

σημείο, πέραν του τέλους που 

καταβάλουν στον Δήμο, 

καταβάλουν επιπλέον περίπου 

3.000,00 € ετησίως στην 

Κτηματική Υπηρεσία. 

 

Μειοψηφούντος του μέλους 

Συμεωνίδου - Λενικάκη 

Παναγιώτας διότι, με δεδομένο ότι 

το θέμα, την 11
η
 Ιουνίου 2018 

εισήχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο 

και αποσύρθηκε λόγω ελλιπούς 

διαβούλευσης, μετά από πρόταση 

του εισηγητή, θα έπρεπε να 

εισαχθεί εμπεριστατωμένα στη ΔΚ 

, συνοδευόμενο από όλα τα 

σχετικά έγγραφα. Αντ΄ αυτού, 

καλείται η ΔΚ να γνωμοδοτήσει 

επί λέξεων και μόνο  διότι, μεταξύ 



άλλων συμπεριλαμβάνεται και η 

αλάνα Μασούτη, που δεν είναι 

ιδιοκτησία του Δήμου, δεν υπάρχει 

τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο 

θεωρεί απαραίτητο για να 

διαπιστώνεται αν παρεμποδίζει η 

οριοθέτηση ή όχι την πρόσβαση 

στις κατοικίες  , δεν υπάρχει το 

έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ, σχετικό με 

την προσθήκη στο άρθρο 6.  

 

Με την επιφύλαξη του μέλους 

Χαρίσκου – Στυλιανίδου Ευγενίας,  

να εξασφαλίζεται το δικαίωμα 

πρόσβασης των κατοίκων της 

περιοχής όπου πραγματοποιείται η 

λαϊκή 

 

Με αναφορά του μέλους Αβράμη 

Αναστασίας,  στην μη τήρηση του 

ωραρίου λειτουργίας της λαϊκής 

αγοράς, στην κακή διαχείριση των 

απορριμμάτων από τους εκθέτες, 

λόγος που επιβάλλει την καλύτερη 

παρακολούθηση αυτής της 

διαδικασίας και την επιβολή 

κυρώσεων μετά από σύσταση των 

εμπλεκομένων. Επίσης ανέφερε 

πως, ακόμη και αν είναι 

επικαιροποίηση του κανονισμού, ο 

οποίος εισήχθη στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και αποσύρθηκε λόγω 

ελλιπούς διαβούλευσης, θα έπρεπε 

το θέμα να συνοδεύεται από το 

έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ και το 

τοπογραφικό διότι, καλείται η ΔΚ 

να γνωμοδοτήσει οπότε, θα πρέπει 

και να ενημερώνεται. 

Προτείνει     
     προς την Ε.Π.Ζ. 

 
 Τη διατήρηση της 

λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του 

Δήμου Δράμας, με οριοθέτηση όπως 

αυτή περιγράφεται στο άρθρο 2 του 

επισυναπτόμενου σχεδίου 

κανονισμού λειτουργίας και με 

ημέρα λειτουργίας την Πέμπτη 

2.  78.  Παράταση ωραρίου μουσικής 

σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Ο μ ό φ ω ν α    
     

 Εγκρίνει τις αιτήσεις 

για χορήγηση παράτασης 

ωραρίου μουσικής για 

καταστήματα υγειονομικού 

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 τους:   

1)  Ελευθεριάδη 

Ανέστη του 

Γρηγορίου, για το 

κατάστημά του 

υγειονομικού 

ενδιαφέροντος  

«Επιχείρηση μαζικής 

εστίασης πλήρους 

γεύματος 

(εστιατόριο)», που 

βρίσκεται στη Δράμα και 

στην οδό Μακεδονίας 1, 

για αόριστο χρόνο. 

2) Ιωαννίδου Παρθένα 

του Χρήστου, για το 

κατάστημά της 

υγειονομικού 

ενδιαφέροντος  

«Επιχείρηση μαζικής 

εστίασης πλήρους 

γεύματος (Ταβέρνα-

Ψητοπωλείο)», που 

βρίσκεται στη Δράμα και 

στην οδό Καραϊσκάκη 9, 

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 14-12-2018 

Η  γραμματέας   

 

Μυροφόρα Ψωμά           


