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1.  36.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού 

έτους 2019 και τροποποίηση 

τεχνικού προγράμματος ιδίου 

έτους 

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι       ο μ ό φ ω ν α 
 
➢ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

την αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 

και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος ιδίου 

έτους της Κοινότητας Δράμας, καταργώντας το 

έργο «Συντήρηση αποδυτηρίων δημοτικού γηπέδου 

Ν. Αμισού» (έτους 2019) με ΚΑ 30.7331.01 ύψους 

20.000 ευρώ και δημιουργώντας το έργο  με τίτλο 

«Κατασκευή στεγάστρου στο δημοτικό γήπεδο Ν. 

Αμισού» ύψους 20.000 ευρώ 

 

➢ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

την αναβολή λήψης οριστικής 

απόφασης περί δημιουργίας του έργου με 

τίτλο: « Συντήρηση οδικού δικτύου Κοινότητας 

Δράμας» ύψους 236.850,00 ευρώ και δημιουργίας 

του έργου με τίτλο: « Συντήρηση αθλητικών 

εγκαταστάσεων» ύψους 200.000,00 ευρώ», 

προκειμένου να διερευνηθεί από την υπηρεσία η 

ορθότητα ή μη της ακολουθούμενης διαδικασίας  
2.  37.  Γνωμοδότηση για την 

ονοματοδοσία οδού μεταξύ 

των Ο.Τ. 18 και 19 του 

Συνοικισμού Νέας Αμισού 

Δράμας 

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι       ο μ ό φ ω ν α 
 
➢ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
περί αναβολής λήψης οριστικής απόφασης για την 

ονοματοδοσία οδού μεταξύ των Ο.Τ. 18 και 19 του 

Συνοικισμού  Νέας  Αμισού Δράμας, προκειμένου 

να ζητηθεί λίστα των ονομάτων των οδών της 

περιοχής από την αρμόδια υπηρεσία, έτσι ώστε να 

μην ελλοχεύει ο κίνδυνος να δοθεί όνομα στον εν 

λόγω δρόμο, που ήδη έχει δοθεί. Επιπλέον, μπορεί 

να απαιτείται και βιογραφικό 

 

 

3.  38.  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 Καλαθοσφαιρικό Αθλητικό Όμιλο 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 του προπονητηρίου 

“θόλος” για προπονήσεις των τμημάτων του 



συλλόγου, κατά την αγωνιστική περίοδο 2019-

2020 

 

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.  39.  Τροποποίηση της 27/2019 

απόφασης-γνωμοδότησης ΔΚ 

Δράμας 

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 τροποποίησης της 

27/2019 απόφασης Δ.Κ. στο 

αποφασιστικό της μέρος και συγκεκριμένα: 

 

• από το λανθασμένο, που αναφέρεται στην 

διάθεση κατά χρήση στην ΑΕ ΔΟΞΑΤΟΥ του 

Δημοτικού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών και του 

Α.Π.Κ. ''Δ. Κραχτίδης'' για την τέλεση αγώνων των 

τμημάτων του συλλόγου (καλαθοσφαίριση), καθώς 

και επίσης και το προπονητήριο ''Λ. 

Χαραλαμπίδης'' του Κ. Αγρού για προπονήσεις  της 

ανδρικής ομάδας κατά την αγωνιστική περίοδο 

2019-2020 στο ορθό 

• διάθεση κατά χρήση στην ΑΕ ΔΟΞΑΤΟΥ 

του Δημοτικού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών και του 

Α.Π.Κ. ''Δ. Κραχτίδης'' για την τέλεση αγώνων των 

τμημάτων του συλλόγου (καλαθοσφαίριση), κατά 

την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 

 

5.  40.  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 

Γυμναστική Ένωση Δράμας (Γ.Ε.Δ.) - Τμήμα 

Χειροσφαίρισης, του Δημοτικού Γυμναστηρίου 

Αθλοπαιδιών, για την τέλεση προπονήσεων και 

αγώνων των τμημάτων του συλλόγου και του 

προπονητηρίου “θόλος” για προπονήσεις των 

τμημάτων του συλλόγου, κατά την αγωνιστική 

περίοδο 2019-2020 

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 

 



6.  41.  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 Ν. Κρώμνης ''Ο ΑΚΡΙΤΑΣ'', 

του δημοτικού ποδοσφαιρικού γηπέδου Νέας 

Κρώμνης για την διεξαγωγή προπονήσεων και την 

τέλεση αγώνων πρωταθλήματος και κυπέλλου για 

όλη την ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020  

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. 

Το γήπεδο παραχωρείται και για κάθε άλλη ανάγκη 

της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας, 

σύμφωνα  με  την παρ. 5 του άρθρου  8 του  

Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου.  

Αναλαμβάνουν επίσης, την συντήρηση του 

χλοοτάπητα με μέσα και υλικά που παραχωρεί ο 

Δήμος, ο οποίος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 

ατυχήματα ή σωματικές βλάβες που θα 

προκληθούν κατά τις εργασίες συντήρησης που θα 

πραγματοποιούνται με ευθύνη του Προέδρου και 

του Δ.Σ. του Σωματείου. 

 

7.  42.  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 στο 

Αθλητικό Σωματείο ''Τιτάνες'' 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 του προπονητηρίου 

“θόλος” για προπονήσεις των τμημάτων του 

συλλόγου, κατά την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 

 

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 

8.  43.  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 

Γ.Σ. ''ΑΡΗΣ'' Αμπελακίων, του δημοτικού 

ποδοσφαιρικού γηπέδου  Αμπελακίων για την 

διεξαγωγή προπονήσεων και την τέλεση αγώνων 



πρωταθλήματος και κυπέλλου για όλη την 

ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020  

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. 

Το γήπεδο παραχωρείται και για κάθε άλλη ανάγκη 

της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας, 

σύμφωνα  με  την παρ. 5 του άρθρου  8 του  

Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου.  

Αναλαμβάνουν επίσης, την συντήρηση του 

χλοοτάπητα με μέσα και υλικά που παραχωρεί ο 

Δήμος, ο οποίος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 

ατυχήματα ή σωματικές βλάβες που θα 

προκληθούν κατά τις εργασίες συντήρησης που θα 

πραγματοποιούνται με ευθύνη του Προέδρου και 

του Δ.Σ. του Σωματείου. 

9.  44.  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 Αντισφαίρισης Δράμας, των γηπέδων 

τένις επί της 1ης Ιουλίου, για την διεξαγωγή 

προπονήσεων για το έτος 2019-2020  

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 

10.  45.  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 ΄΄ΚΕΡΑΥΝΟΣ΄΄ 

Αρκαδικού, του δημοτικού ποδοσφαιρικού 

γηπέδου  Αρκαδικού για την διεξαγωγή 

προπονήσεων και την τέλεση αγώνων 

πρωταθλήματος και κυπέλλου για όλη την 

ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020  

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. 

Το γήπεδο παραχωρείται και για κάθε άλλη ανάγκη 

της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας, 

σύμφωνα  με  την παρ. 5 του άρθρου  8 του  

Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου.  

Αναλαμβάνουν επίσης, την συντήρηση του 

χλοοτάπητα με μέσα και υλικά που παραχωρεί ο 



Δήμος, ο οποίος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 

ατυχήματα ή σωματικές βλάβες που θα 

προκληθούν κατά τις εργασίες συντήρησης που θα 

πραγματοποιούνται με ευθύνη του Προέδρου και 

του Δ.Σ. του Σωματείου. 

11.  46.  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 

Π.Σ. ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΔΟΥΜΠΕΣΑΣ, του δημοτικού ποδοσφαιρικού 

γηπέδου  Ν. ΚΡΩΜΝΗΣ για την διεξαγωγή 

προπονήσεων και την τέλεση αγώνων παιδικών 

πρωταθλημάτων για όλη την ποδοσφαιρική περίοδο 

2019-2020  

 

Ο σύλλογος υπόσχεται ότι θα σέβεται και θα 

συμβάλει στην φροντίδα, την καθαριότητα , τη 

διατήρηση και συντήρηση , τόσο του αγωνιστικού 

χώρου, όσο και των λοιπών γηπεδικών 

εγκαταστάσεων, επίσης υπάρχει συναίνεση του 

σωματείου ''ΑΚΡΙΤΑΣ'' Νέας Κρώμνης ο οποίος 

έχει σαν φυσική έδρα το εν λόγο γήπεδο. 

 

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. 

 

Το γήπεδο παραχωρείται και για κάθε άλλη ανάγκη 

της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας, 

σύμφωνα  με  την παρ. 5 του άρθρου  8 του  

Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου.  

 

Αναλαμβάνουν επίσης, την συντήρηση του 

χλοοτάπητα με μέσα και υλικά που παραχωρεί ο 

Δήμος, ο οποίος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 

ατυχήματα ή σωματικές βλάβες που θα 

προκληθούν κατά τις εργασίες συντήρησης που θα 

πραγματοποιούνται με ευθύνη του Προέδρου και 

του Δ.Σ. του Σωματείου          

 

12.  47.  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 ΄΄ΚΕΡΑΥΝΟΣ΄΄ Αρκαδικού, 

του δημοτικού ποδοσφαιρικού γηπέδου  Ν. 

Σεβάστειας ως Β έδρα, για την διεξαγωγή 

προπονήσεων και την τέλεση αγώνων παιδικών 

πρωταθλημάτων για όλη την ποδοσφαιρική περίοδο 

2019-2020 Επισημαίνεται ότι υπάρχει συναίνεση 

του Μ.Α.Σ. ''ΑΠΟΛΛΩΝ'' Ν. Σεβάστειας ο οποίος 

έχει σαν φυσική έδρα το εν λόγω γήπεδο.  



 

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. 

 

Το γήπεδο μας παραχωρείται και για κάθε άλλη 

ανάγκη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων 

Δράμας, σύμφωνα  με  την παρ. 5 του άρθρου  8 

του  Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου.  

 

Αναλαμβάνουν επίσης, την συντήρηση του 

χλοοτάπητα με μέσα και υλικά που παραχωρεί ο 

Δήμος, ο οποίος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 

ατυχήματα ή σωματικές βλάβες που θα 

προκληθούν κατά τις εργασίες συντήρησης που θα 

πραγματοποιούνται με ευθύνη του Προέδρου και 

του Δ.Σ. του Σωματείου. 

13.  48.  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 Μορφωτικό Αθλητικό Σύλλογο Ν. 

Σεβάστειας  ΄΄Ο ΑΠΟΛΛΩΝ΄΄, του δημοτικού 

ποδοσφαιρικού γηπέδου  Ν. Σεβάστειας για την 

διεξαγωγή προπονήσεων και την τέλεση αγώνων 

πρωταθλήματος και κυπέλλου για όλη την 

ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020  

 

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. 

 

Το γήπεδο μας παραχωρείται και για κάθε άλλη 

ανάγκη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων 

Δράμας, σύμφωνα  με  το  άρθρο  8  παρ. 5 του 

Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου.  

 

Αναλαμβάνουν επίσης, την συντήρηση του 

χλοοτάπητα με μέσα και υλικά που παραχωρεί ο 

Δήμος, ο οποίος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 

ατυχήματα ή σωματικές βλάβες που θα 

προκληθούν κατά τις εργασίες συντήρησης που θα 

πραγματοποιούνται με ευθύνη του Προέδρου και 

του Δ.Σ. του Σωματείου 

14.  49.  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 

Αθλητικό Σύλλογο Δράμας Ο ''ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ'', του 

δημοτικού σταδίου για τις προπονήσεις και την 

τέλεση αγώνων του συλλόγου για την αγωνιστική 

περίοδο 2019-2020 



 

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. 

15.  50.  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 ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής 

Δράμας, του Α.Π.Κ. ''Δ. Κραχτίδης'' για την 

διεξαγωγή προπονήσεων και τέλεση αγώνων που 

θα πραγματοποιηθούν στην Σάλα για την περίοδο 

2019 – 2020 καθώς επίσης και της αίθουσας 

ρυθμικής του Δημοτικού σταδίου και 

προπονητηρίου φουσκωτό για την διεξαγωγή 

προπονήσεων 

 

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. 

16.  51.  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 Γυμναστική Ένωση Δράμας (Γ.Ε.Δ.) - Τμήμα 

χειροσφαίρισης, του Α.Π.Κ. ''Δ. Κραχτίδης'' για την 

τέλεση προπονήσεων και αγώνων των τμημάτων 

του συλλόγου, κατά την αγωνιστική περίοδο 2019-

2020 

 

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. 

17.  52.  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 

Αθλητικό Σύλλογο ''ΑΡΤΕΜΙΣ'' Δράμας, του 

Α.Π.Κ. ''Δ. Κραχτίδης'' για την διεξαγωγή 

προπονήσεων και τέλεση αγώνων που θα 

πραγματοποιηθούν στην Σάλα για την περίοδο 

2019 – 2020 καθώς επίσης και της αίθουσας 

ρυθμικής του Δημοτικού σταδίου και 

προπονητηρίου φουσκωτό για την διεξαγωγή 

προπονήσεων 

 

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. 



18.  53.  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 

Α.Ε. Ανακάλυψη Αμπελοκήπων Δράμας, του 

δημοτικού ποδοσφαιρικού γηπέδου Αμπελοκήπων 

που βρίσκεται στο ΑΠΚ ''Δ Κραχτίδης'' για την 

διεξαγωγή προπονήσεων και την τέλεση αγώνων 

πρωταθλήματος και κυπέλλου για όλη την 

ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020 

 

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. 

 

Το γήπεδο μας παραχωρείται και για κάθε άλλη 

ανάγκη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων 

Δράμας, σύμφωνα  με  το  άρθρο  8  παρ. 5 του 

Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου.  

 

Αναλαμβάνουν επίσης, την συντήρηση του 

χλοοτάπητα με μέσα και υλικά που παραχωρεί ο 

Δήμος, ο οποίος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 

ατυχήματα ή σωματικές βλάβες που θα 

προκληθούν κατά τις εργασίες συντήρησης που θα 

πραγματοποιούνται με ευθύνη του Προέδρου και 

του Δ.Σ. του Σωματείου. 

19.  54.  Παράταση ωραρίου μουσικής 

σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Μειοψηφούντων των μελών του Συμβουλίου: 1) 

Ράδου Αλεξάνδρου και 2) Κρασόπουλου 

Αθανασίου διότι, το συγκεκριμένο κατάστημα της 

κας Τακόρη Μάρθας, διαταράσσει την ηρεμία των 

περιοίκων 

Το μέλος Ευθυμιάδης Ηλίας, ψήφισε λευκό. 

Το μέλος Καϊκής Πασχάλης, ψήφισε λευκό, 

λέγοντας πως είναι γνωστό σε όλους τι συμβαίνει 

παρά τις υφιστάμενες διατάξεις, οι οποίες δεν 

εφαρμόζονται. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       κ α τ ά   
  π λ ε ι ο ψ η φ ί 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 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 την:  



  
1)  Τακόρη Μάρθα του 

Παναγιώτη, για το κατάστημά της 

υγειονομικού ενδιαφέροντος  

«Επιχείρηση μαζικής 

εστίασης προχείρου γεύματος 

(Καφετέρια)», που βρίσκεται στην 

Κοινότητα Δράμας, στην οδό 

Προμηθέως 17 και Γούναρη, για 

αόριστο χρόνο. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       ο μ ό φ ω ν α 
 

➢  Εγκρίνει την αίτηση 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 τους:  

 
1) Αγαθαγγέλου Χρυσάνθη του 

Σάββα, για το κατάστημά της 

υγειονομικού ενδιαφέροντος  

«Καφενείο», που βρίσκεται στην 

Κοινότητα Δράμας, στην οδό Βίτσι 22, 

για αόριστο χρόνο. 

2) Παπαδοπούλου Ελένη του 

Δαμιανού, για το κατάστημά της 

υγειονομικού ενδιαφέροντος  

«Καφενείο», που βρίσκεται στην 

Κοινότητα Δράμας, στην οδό 

Εφέδρων Αξιωματικών 42, για 

αόριστο χρόνο. 

3) Μιχαλούδη Ευαγγελία του 

Πασχάλη, για το κατάστημά της 

υγειονομικού ενδιαφέροντος  

«Επιχείρηση μαζικής εστίασης 

μερικής επεξεργασίας 

(Καφετέρια)», που βρίσκεται στην 

Κοινότητα Δράμας, στην οδό 



Αγαθαγγέλου 12 και Γ. Σταύρου, για 

αόριστο χρόνο. 

4) Ρεμόντη Σάββα του 

Θεμιστοκλή, για το κατάστημά του 

υγειονομικού ενδιαφέροντος  

«Επιχείρηση μαζικής εστίασης 

μερικής επεξεργασίας 

(Καφετέρια)», που βρίσκεται στην 

Κοινότητα Δράμας, στην οδό 28ης 

Οκτωβρίου 20, για αόριστο 

χρόνο. 

 
Το μέλος Καϊκής Πασχάλης, ψήφισε λευκό, 

λέγοντας πως είναι γνωστό σε όλους τι συμβαίνει 

παρά τις υφιστάμενες διατάξεις, οι οποίες δεν 

εφαρμόζονται. 

 
➢ 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. 

 

 

Δράμα 16/09-2019 

Η  γραμματέας   

 

Μυροφόρα Ψωμά           


