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1.  10.  Παράταση ωραρίου μουσικής 

σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Ο μ ό φ ω ν α        
 
 Εγκρίνει 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 από τους:  

  
1)  Ποταμοπούλου Ειρήνη του 

Ματθαίου, για το κατάστημά της 

υγειονομικού ενδιαφέροντος  «Επιχείρηση 

μαζικής εστίασης προχείρου 

γεύματος (Καφετέρια)», που βρίσκεται 

στη Δράμα και στην οδό Μακεδονίας 3, για 

αόριστο χρόνο. 

2) Γρετσίστα Βασιλική του 

Θεοφάνη, για το κατάστημά της 

υγειονομικού ενδιαφέροντος  «Επιχείρηση 

μαζικής εστίασης προχείρου 

γεύματος (Καφετέρια)», που βρίσκεται 

στη Δράμα και στην οδό Εθνικής Αμύνης 15, 

για αόριστο χρόνο. 

3) Τσακιρίδη Νικόλαο του 

Χρήστου, για το κατάστημά του 

υγειονομικού ενδιαφέροντος  «Επιχείρηση 

μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος», 

που βρίσκεται στη Δράμα και στον συνοικισμό 

Ταξιαρχών, για αόριστο χρόνο. 

4) Κεσαπίδη Γρηγόριο του 

Ιωάννη, για το κατάστημά του υγειονομικού 

ενδιαφέροντος  «Λιανικό εμπόριο 

ψωμιού, προϊόντων αρτοποιΐας και 

ειδών ζαχαροπλαστικής – Καφέ - 



Μπαρ», που βρίσκεται στη Δράμα και στην 

οδό Εθνικής Αμύνης 5, 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. 

 

2.  11.  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 στον 

Παμμικρασιατικό σύλλογο Ν. Δράμας «Αγ. 

Χρυσόστομος», του ΑΠΚ «Δ. Κραχτίδης» - γήπεδο 

ποδοσφαίρου και σε περίπτωση βροχής του ΑΠΚ 

«Δ. Κραχτίδης», για τη διοργάνωση του 7
ου

 

ανταμώματος Μικρασιατικών Συλλόγων Βορείου 

Ελλάδος, το Σάββατο 27/07/2019 

 
 
 

3.  12.  Αποδοχή ή μη δωρεάς 

ανέγερσης μνημείου 

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 ανέγερσης μνημείου αφιερωμένου 

στην γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού 

Το μέλος Συμεωνίδου – Λενικάκη Παναγιώτα, 

ανέφερε τα παρακάτω: 

 

«Αναμφισβήτητα θεωρώ ότι η  βούληση δημιουργίας 

ενός μνημείου που θα φέρνει στις μνήμη  τόσο των 

Δραμινών όσο και των επισκεπτών της  πόλης μας,  τη 

γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, είναι μια θετική 

δράση με την οποία συμφωνώ. Ωστόσο οφείλουμε να 

είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί έτσι ώστε το 

συγκεκριμένο μνημείο να κατασκευαστεί και να 

τοποθετηθεί με τρόπο που θα έχει ένα άρτιο αισθητικό 

αποτέλεσμα. 

Αν και δεν έχει επισυναφτεί στην εισήγηση που 

μας στάλθηκε,  στη διαχειριστική μελέτη του δημοτικού 

κήπου Δράμας διαχειριστικής περιόδου 2018-2027 στον 

πίνακα 42 ,στο Δ15 φαίνεται να έχει συμπεριληφθεί η 

τοποθέτηση αγάλματος στη μνήμη των Ποντίων. 

Ειδικότερα στην  πρόταση 11 οι διαστάσεις βάσης του 

αγάλματος προτείνεται να είναι 3χ6 μέτρα και βάση του 

σκυροδέματος 18.τ.μ.Από τη μακέτα φαίνεται ότι οι 

διαστάσεις του προτεινόμενου μνημείου είναι 12 μέτρα 

με ύψος 2,80μ 

Επιπρόσθετα δεν αναφέρεται πουθενά αν έχει 

συσταθεί επιτροπή κρίσης καλλιτεχνικής αρτιότητας για 



το συγκεκριμένο μνημείο, κάτι το οποίο προβλέπεται 

από τη νομοθεσία. 

Επίσης θα ήθελα να μας διευκρινίσετε αν η 

δαπάνη της βάσης στήριξης του μνημείου θα καλυφθεί 

από το Δήμο ή από το δωρητή καθώς και τα κριτήρια 

επιλογής του καλλιτέχνη που θα κατασκευάσει το 

μνημείο. 

Εν κατακλείδι συμφωνώ με την τοποθέτηση του 

μνημείου εφόσον τηρηθούν οι προβλεπόμενες από την 

ισχύουσα νομοθεσία διαδικασίες για την τοποθέτησή 

του» 

Το μέλος Αβράμη Αναστασία, ανέφερε πως, συμφωνεί 

με την τοποθέτηση του μνημείου εφόσον τηρηθούν οι 

προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία διαδικασίες 

για την τοποθέτησή του- υλικά, ασφάλεια  

Το μέλος Ορφανίδης Αδάμ, ανέφερε πως, συμφωνεί με 

την τοποθέτηση του μνημείου αλλά, λέγοντας πως η 

Πολιτεία έπρεπε να φροντίσει να τιμά τους ποντίους που 

τόσα προσέφεραν και όχι να περιμένει τον κάθε πλούσιο 

που κάνει με αυτό τον τρόπο και τη διαφήμισή του. 

Απαντώντας ο κ. πρόεδρος, ανέφερε πως όλα τα έξοδα 

ανέγερσης του μνημείου θα καλυφθούν από τον δωρητή 

και πως η επιλογή του καλλιτέχνη ήταν δική του 

 
 

 

Δράμα 02-04-2019 

Η  γραμματέας   

 

Μυροφόρα Ψωμά           


