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1.  30.  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 ΓΑΙΑ Δράμας VOLLEYBALL του 

Α.Π.Κ. “Δ. Κραχτίδης” και το Δημοτικό 

Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών για την τέλεση 

προπονήσεων και αγώνων των τμημάτων του 

συλλόγου, καθώς επίσης και το προπονητήριο 

“θόλος” για προπονήσεις των τμημάτων του 

συλλόγου, κατά την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 

Σημειώνεται ότι, 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  
2.  31.  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 δωρεάν διάθεσης κατά χρήση 

στον Καλαθοσφαιρικό Όμιλο «Απόλλων Δράμας», 

του Δημοτικού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών και του 

Α.Π.Κ. “Δ. Κραχτίδης”, για την τέλεση 

προπονήσεων και αγώνων των τμημάτων του 

συλλόγου, καθώς επίσης και το προπονητήριο 

“θόλος” για προπονήσεις των τμημάτων του 

συλλόγου, κατά την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 

Σημειώνεται ότι, 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 

 

3.  32.  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 

Γυμναστικό Σύλλογο Δράμας, του Δημοτικού 

Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών και του Α.Π.Κ. “Δ. 

Κραχτίδης”, για την τέλεση προπονήσεων και 

αγώνων των τμημάτων του συλλόγου καθώς επίσης 

και το προπονητήριο “θόλος” για προπονήσεις των 

τμημάτων του συλλόγου, κατά την αγωνιστική 

περίοδο 2019-2020 

Σημειώνεται ότι, 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.  33.  Παραχώρηση χρήσης χώρου 

για πραγματοποίηση 

εκδήλωσης 

 

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 παραχώρησης του παρκινγκ 

μεγάλων οχημάτων (επί της οδού 1ης Ιουλίου) την 

Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 , στο σύλλογο « 

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ», 

για την πραγματοποίηση της 16ης Δεξιοτεχνίας 

Αυτοκινήτων 2019, με την προϋπόθεση να 

τηρηθούν οι κανόνες ασφαλείας σε συνεργασία με 

τι αρμόδιες αρχές 

5.  34.  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 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 από την:  

Αναγνώστου Ελβίρα του Βασιλείου, 

για το κατάστημά της υγειονομικού 

ενδιαφέροντος  «Καφενείο», που βρίσκεται 

στη Δράμα και στην οδό Μακεδονίας 9Β, 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. 



6.  35.  Προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (ΥΠΑΙΥΡΙΟΣ 

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ) 

Ο μ ό φ ω ν α 

Για την προέγκριση ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ» 

(έως 20 παιδιά), το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και 

να λειτουργήσει στο κατάστημα «Αναψυκτήριο» 

που βρίσκεται στη Δράμα και επί της οδού 1ης 

Ιουλίου (τέρμα), από τον Πουγιούδογλου 

Αλέξανδρο-Βασίλειο του Βασιλείου 

 

 

Δράμα 20/08/2019 

Η  γραμματέας   

 

Μυροφόρα Ψωμά           


