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1.  18.  Τοποθέτηση ή μη προτομής 

σε δημοτικό χώρο 

 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        κ α τ ά    
π λ ε ι ο ψ η φ ί α    π ρ ο ς     το   Δ Σ 

 
 Περί τοποθέτησης προτομής του 

Αντωνίου Φωστηρίδη, γνωστού ως «Αντών 

Τσαούς» επί του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 

090145527001 κυριότητας Δήμου Δράμας, επί της 

οδού Ηπείρου μπροστά από τα πάρκινγκ της 

Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και του Δήμου 

Δράμας 

Μειοψηφούντος του μέλους Αβράμη Αναστασίας 

διότι, διαφωνώντας με της τοποθέτηση της 

προτομής σε δημοτικό χώρο ενώ, υφίσταται 

μνημείο εθνικής αντίστασης στον δημοτικό κήπο 

του Δήμου Δράμας και  προσθέτοντας πως δεν θα 

είχε καμία αντίρρηση να τοποθετηθεί σε ιδιωτικό 

χώρο της Ένωσης. 

 

Μειοψηφούντος του μέλους Ορφανίδη Αδάμ 
διότι, αμφισβητεί το καλό που έχει κάνει ο 

Αντώνιος Φωστηρίδης, όπως αναφέρεται στο 

βιογραφικό και αναλύθηκε από τον πρόεδρο της 

Ένωσης. Έχει κάνει και μεγάλο κακό στη Δράμα 

και ο ίδιος δεν νοιώθει καμία περηφάνια με την 

τοποθέτηση της προτομής.  

2.  19.  Παραχώρηση χώρου για 

διοργάνωση εκδήλωσης (1ου 

Drama Street Food 

Festival) 

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 δωρεάν διάθεσης κατά 

χρήση στην Εταιρεία προβολής & διοργάνωσης 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με την επωνυμία  

«Soulfood Thessaloniki», του χώρου των γρασιδιών 

της Αγίας Βαρβάρας και των υποδομών που 

υπάρχουν στο χώρο, το Σάββατο 24 και την 

Κυριακή  25 Αυγούστου 2019, για την διοργάνωση 

της εκδήλωσης 1
ο
 Drama Street Food Festival  

 

 Περί συνδιοργάνωσης της 

εκδήλωσης με τον Δήμο Δράμας, υπό την 

προϋπόθεση να ελεγχθούν οι υποδομές που 

απαιτούνται από τον υπεύθυνο της εταιρείας και 

έναν υπάλληλο που θα ορίσει ο Δήμος Δράμας 

 
 



3.  20.  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 

Κυνηγετικό Σύλλογο Δράμας  ''Η  ΑΡΤΕΜΙΣ'', του 

προαύλιου χώρου πάρκινγκ (ηλεκτροφωτισμός - 

wc) του ΑΠΚ «Δ. Κραχτίδης»,  για τη διοργάνωση 

εορταστικής εκδήλωσης για την έναρξη της 

κυνηγετικής περιόδου το Σάββατο 07/09/2019 από 

τις 17:00 έως στις 22:00 

4.  21.  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 

Σύλλογο Χορευτών Δράμας  ''ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ'', του 

προαύλιου χώρου πάρκινγκ (ρεύμα – φώτα – wc 

και εξέδρα ) του ΑΠΚ «Δ. Κραχτίδης» , για τη 

διοργάνωση του καλοκαιρινού χορού του συλλόγου 

την Παρασκευή 02-08-2019 

5.  22.  Παράταση ωραρίου μουσικής 

σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Ομόφωνα 

 Εγκρίνει την αίτηση για χορήγηση 

παράτασης ωραρίου μουσικής για καταστήματα 

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 01.00 ώρα 

 για τη χειμερινή περίοδο 1-10 εκάστου 

έτους έως 31-3 εκάστου έτους, όλες τις ημέρες 

της εβδομάδας μέχρι την 01.00 ώρα:  

 Ζαχαράκη Μαρία του Ιωάννη, για το 

κατάστημά της υγειονομικού ενδιαφέροντος  

«Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
πλήρους γεύματος (Ψητοπωλείο)», που 

βρίσκεται στη Δράμα και στην οδό Πατριάρχου 

Διονυσίου 7, για αόριστο χρόνο  
 
 Εγκρίνει την αίτηση για χορήγηση 

παράτασης ωραρίου μουσικής για καταστήματα 

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:  

Μωυσίδη Χαράλαμπο του 
Κωνσταντίνου, για το κατάστημά του 

υγειονομικού ενδιαφέροντος « Καφετέρια», 
που βρίσκεται στη Δράμα και στην οδό Βεργίνας 

187, για αόριστο χρόνο 
 

 

 

Δράμα 28-06-2019 

Η  γραμματέας   

 

Μυροφόρα Ψωμά           


