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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
9.

10.

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Εκλογή Αντιπροέδρου της Εκλέγει ως αντιπρόεδρο
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Επιτροπής
Ποιότητας
Ζωής,

της
τον
Καλλινικίδη
Ελευθέριο,
ο
οποίος
συγκέντρωσε πέντε (5) ψήφους, με διετή
θητεία έως 06-11-2021

Γνωμοδότηση
για
παραχώρηση
θέσεων
στάσης και στάθμευσης
έμπροσθεν του
ξενοδοχείου “HYDRAMA”

Γνωμοδοτεί
ομόφωνα θετικά
π ρ ο ς το Δ Σ

 Περί
παραχώρησης
στην
«Εργοεπισκευές Α.Ε.» - ξενοδοχείο
“HYDRAMA GRAND HOTEL”-, για 3
έτη , οπότε και θα επανεξεταστούν οι
προϋποθέσεις
αυτής- θέσεων στάσης
ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας
χρήσης, ταξί και επιβατηγών ιδιωτικής
χρήσης αυτοκινήτων των πελατών του
ξενοδοχειακού καταλύματος και μόνο για
την επιβίβαση και την αποβίβασή τους
καθώς και τη φόρτωση και την εκφόρτωση
των αποσκευών τους , στη βόρεια πλευρά
του οικοπέδου επί του οποίου υφίσταται
και λειτουργεί το ξενοδοχείο, επί της οδού
Αγίας Βαρβάρας και μεταξύ των Ο.Τ. 82
και 81, σε μήκος της βόρειας πλευράς του
Ο.Τ. 82 55μ., όπως φαίνεται στο
συνημμένο στην παρούσα τοπογραφικό
διάγραμμα και φυσικά εξαιρώντας το
μήκος της οδού Αγίας Βαρβάρας που
αφορά ένθεν και ένθεν του Ο.Τ. , τα
σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. τμήματα των
5,00μ από τις τομές των οικοδομικών
γραμμών.
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11.

Γνωμοδότηση
για
Γνωμοδοτεί
παραχώρηση
θέσεων
ομόφωνα θετικά
στάσης και στάθμευσης
π ρ ο ς το Δ Σ
έμπροσθεν του
 Περί παραχώρησης στην “ Α.
ξενοδοχείου
“AGIA Μπαϊρακτάρης – Α. Νικολαΐδης ΙΚΕ ” ξενοδοχείο “AGIA HOTEL” -, για 3 έτη ,
HOTEL”
οπότε και θα επανεξεταστούν οι
προϋποθέσεις
αυτής- θέσεων στάσης
ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας
χρήσης, ταξί και επιβατηγών ιδιωτικής

χρήσης αυτοκινήτων των πελατών του
ξενοδοχειακού καταλύματος και μόνο για
την επιβίβαση και την αποβίβασή τους
καθώς και τη φόρτωση και την εκφόρτωση
των αποσκευών τους , στη νότια πλευρά
του οικοπέδου επί του οποίου θα
λειτουργήσει τις αμέσως επόμενες μέρες το
ξενοδοχείο , επί της οδού Αγίας Βαρβάρας
10-12 και νότια του Ο.Τ. 63, σε μήκος 10
μ. , όπως φαίνεται στο συνημμένο στην
παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα και
φυσικά εξαιρώντας το μήκος 5,00μ από τις
τομές των οικοδομικών γραμμών , που
σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. απαγορεύεται η
στάση και η στάθμευση οχημάτων.

Δράμα 01-10-2019
Η γραμματέας
Μαρία Μαντή

