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ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  1.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Παράταση ωραρίου μουσικής 

σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 
 

Ομόφωνα 

 

 Eγκρίνει την αίτηση  για χορήγηση 

παράτασης ωραρίου μουσικής για κατάστημα 

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:  

 

1. Μαρτόπουλο Στυλιανό του 

Παύλου , για το κατάστημά του 

«Καφετέρια», που βρίσκεται στη Δ.Κ. 

Δράμας , στην οδό Αμύντα 28, για αόριστο 

χρονικό διάστημα. 

2. ΑΦΟΙ ΚΟΤΡΙΔΗ Ο.Ε. , για το 

κατάστημά της «Καφετέρια», που 

βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας , στην οδό Π. 

Διονυσίου 15, για αόριστο χρονικό 

διάστημα. 

 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. 

 

2.  2.  Γνωμοδότηση περί ονοματοδοσίας του Εθνικού 

Γηπέδου Δράμας σε «Γήπεδο     

Αλέκος Φρούσιος» 
 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί       ο μ ό φ ω ν α 
 
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
 περί αποδοχής του από Δεκέμβριο 2018  

αιτήματος της Κίνησης Αθλητών –  

Προπονητών & Παραγόντων, περί  

ονοματοδοσίας του Εθνικού Γηπέδου  



Δράμας σε «Γήπεδο Αλέκος Φρούσιος». 

 

3.  3.  Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικών ακινήτων 

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 

στην Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ακινήτων του 

Δήμου, που βρίσκονται στην περιφέρεια της 

Δ.Κ. Δράμας και συγκεκριμένα:  

 του Α.Π.Κ. ''Δ. Κραχτίδης'' 

 του Δημοτικού γυμναστηρίου 

αθλοπαιδιών (ΔΗΓΑ) 

  του γηπέδου ποδοσφαίρου ''Δ. 

Κραχτίδης'' 

 του Δημοτικού σταδίου 

 του γηπέδου ποδοσφαίρου Νέας Αμισού 

 του βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου 

Δόξας (πλαστικό)                          

για την διεξαγωγή των Πανελλήνιων Σχολικών 

Αγώνων Λυκείων και αγώνων Αθλοπαιδιών 

Δημοτικών και Γυμνασίων της Π.Ε. Δράμας για 

το σχολικό έτος 2018-2019, και παρακαλούμε 

για την γνωμοδότηση σας, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα  του άρθρου 83 παρ. 4 του Ν. 

3852/2010 καθώς επίσης και του άρθρου 84 

παρ. 1 στοιχείο στ. του  εν λόγω Νόμου. 

 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. 

 
4.  4.  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 
στην  Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία 

''Οργανισμός Αθλητικών Πολιτιστικών και 

Κοινωνικών εκδηλώσεων'' του Α.Π.Κ. ''Δ. 

Κραχτίδης'' για την διεξαγωγή βραδιάς 

επίδειξης επίλεκτων αθλητών στο άθλημα 

του κικμπόξινγκ και της πυγμαχίας την 



Κυριακή 17/03/2019 από τις 08:00 έως στις 

22:00 

 

 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. 

 
5.  5.  Παράταση ωραρίου μουσικής 

σε κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Ομόφωνα 
 

 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 τον:  

  
1)  Μαχαιρίδη Γρηγόριο του 

Θεοδώρου, για το κατάστημά του 

υγειονομικού ενδιαφέροντος  

«Επιχείρηση μαζικής εστίασης 

πλήρους γεύματος», που βρίσκεται 

στη Δράμα και στην οδό Πατριάρχου 

Διονυσίου 3, για αόριστο χρόνο. 

 

 
 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. 
 

Δράμα 05-02-2019 

Η  γραμματέας   

 

Μυροφόρα Ψωμά           


