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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  2.  1ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Λήψη απόφασης για τον 

προσωρινό αποκλεισμό 

κυκλοφορίας οχημάτων επί 

της οδού Φιλίππου, από την 

οδό Προύσης έως την οδό 

Γαληνού 

Εισηγείται Ομόφωνα 

 

Προς το ΔΣ για την έγκριση 
των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που 

αναπτύχθηκαν στην τεχνική έκθεση και 

εμφανίζονται στο συνημμένο σχέδιο στα 

πλαίσια κατασκευής του έργου 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΔΡΑΜΑΣ που αφορούν 

τμήματα των οδών Φιλίππου και 

Μητροπολίτου Προκοπίου για χρονικό 

διάστημα τριών (3) μηνών. Το αστικό 

ΚΤΕΛ θα ειδοποιηθεί εγκαίρως για την 

έναρξη των εργασιών και αλλαγή του 

δρομολογίου. Η απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΜΘ θα 

δημοσιευτεί στο ΦΕΚ διακοπής 

κυκλοφορίας  

2.  3.  2ο  ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση κοπής δένδρων 

στην περιοχή Τέρμα 

Ευξείνου Πόντου 

Εισηγείται Ομόφωνα 

 

Προς το ΔΣ για την έγκριση 
κοπής  εννέα δένδρων είδους 

Broussonetia papyrifera (κοινή ονομασία 

βρωμοπλάτανος) και πέντε  δένδρων 

γένους Populus sp  (κοινή ονομασία 

λεύκη υβριδογενής) 

 Το κόστος της εργασίας 

προϋπολογίζεται  έχοντας ως τιμή 

αναφοράς την αντίστοιχη που 

προβλέπεται από τον Κανονισμό 

Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: 

Άρθρο Τιμολογίου ΣΤ4.2.1, Άρθρο 

Αναθεώρησης ΠΡΣ5354 

 "Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων, 

ύψους από 4 μέχρι 8 m", 

  14 Δένδρο Χ 25,00 = 350,00€ 

 

Με την παρατήρηση του μέλους της 

ΕΠΖ Ηλιόπουλου Στέργιου πως, 

ψηφίζει θετικά με την προϋπόθεση ότι θα 

αναπτυχθεί δενδροφύτευση στη 

πεζοδρόμηση της περιοχής  

3.  4.  Αίτηση για τοποθέτηση 

πινακίδας Ρ-40 

Εισηγείται Ομόφωνα 

 

Προς το ΔΣ για την 
αποδοχή της με αριθ. πρωτ. 441/07-

01-2019 αίτησης του κ. Γκαρμπούνη 

Γεωργίου, για, την τοποθέτηση 



πινακίδας Ρ -40 απαγόρευσης 

στάθμευσης, επί της οδού Τενέδου 9 στη 

Δράμα 

 

4.  5.  Έγκριση κοπής δένδρου 

στην περιοχή Εργατικές 

Κατοικίες Χωριστής 

Εισηγείται Ομόφωνα 

 

 Προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο, σχετικά με την κοπή ενός 

(1) δένδρου,  είδους Καρυδιάς (Juglans 

Regia),  που φύεται σε κοινόχρηστο χώρο 

στην περιοχή Εργατικές Κατοικίες 

Χωριστής 

Το κόστος της εργασίας προϋπολογίζεται  

έχοντας ως τιμή αναφοράς την 

αντίστοιχη που προβλέπεται από τον 

Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων 

Εργασιών του Υπουργείου Υποδομών 

και Μεταφορών: 

Άρθρο Τιμολογίου ΣΤ4.2.1, Άρθρο 

Αναθεώρησης ΠΡΣ5354 

 "Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων, 

ύψους από 4 μέχρι 8 m", 

  1 Δένδρο Χ 25,00 = 25,00€ 

 

5.  6.  Παράταση ωραρίου 

μουσικής σε κατάστημα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του μέλους της 

επιτροπής Ηλιόπουλου Στέργιου, ο 

οποίος ψήφισε αρνητικά διότι, θεωρεί 

ότι, επειδή οι επιχειρήσεις βρίσκονται 

εντός αστικού ιστού, θα διαταράσσεται η 

ηρεμία των περιοίκων, προτείνοντας 

παράλληλα την λειτουργία τους μέχρι την 

00.00 ώρα. 

 

 Εγκρίνει την αίτηση για 

χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής 

για κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος στην 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:  

Παντελίδου Δέσποινα του 
Κων/νου, για το κατάστημά της 



«Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
προχείρου γεύματος 
(Καφενείο)», που βρίσκεται στα 

Κουδούνια Δράμας  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 22-02-2019 

Η  γραμματέας   

 

 

Μαρία Μαντή           


