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1.  72.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου – 

Αθλητικός Όμιλος 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 διάθεσης κατά χρήση στον 

Αθλητικό Όμιλο Δράμας του δημοτικού σταδίου 

για τις προπονήσεις και την τέλεση αγώνων του 

συλλόγου για 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  
2.  73.  Παραχώρηση οικοπέδου 

στην Πυροσβεστική 

Υπηρεσία Δράμας 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί   ο μ ό φ ω ν α 

 

➢ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
περί αναβολής λήψης οριστικής απόφασης, σχετικά 

με τη δωρεάν παραχώρηση οικοπέδου στην 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας, για όλους τους 

λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 

απόφασης 

 
3.  74.  Ονοματοδοσία οδών του οικισμού 

Ο.Ε.Κ. στην περιοχή Μαυροβάτου 

Εισηγείται ομόφωνα 

 

➢ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

την ονοματοδοσία οδών του οικισμού Ο.Ε.Κ. 

στην περιοχή Μαυροβάτου , σύμφωνα με την 

αρίθμηση των οδών στο συνημμένο τοπογραφικό : 

1.  Παπαφλέσσα 

2.  Αγίου Σάββα 

3.  Πλάτωνος 

4.  Αστυπάλαιας 

5.  Σεφέρη Γεωργίου 

6.  Νισύρου 

7.  Αγίων Σαράντα Μαρτύρων 

8.  Πάτμου 

9.  Σικελιανού Αγγέλου 

10.  Μακεδονομάχων 

11.  Γαλιλαίου 

12.  Αρκοιών 

13.  Μεγάλου Αλεξάνδρου 

14.  Θύμαινας 

15.  Ιπποκράτους 

16.  Στρογγύλης 

17.  Θέμιδος 

18.  Καλολίμνου 

19.  25ης Μαρτίου 
 



4.  75.  Ονοματοδοσία οδού «ανώνυμος – 

14» σε οδό Διαμαντή Λαζαρίδη 

Εισηγείται ομόφωνα 

 

➢ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
την ονοματοδοσία οδού που βρίσκεται δυτικά του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Δράμας, μεταξύ των 

οδών Πατριάρχου Διονυσίου και 19ης Μαΐου, με 

τον χαρακτηρισμό «ανώνυμος-14» στο σχέδιο του 

δήμου Δράμας, σε οδό «Διαμαντή Λαζαρίδη» 

5.  76.  Κατάργηση και απομάκρυνση 

θέσης περιπτέρου 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί       ο μ ό φ ω ν α 
 
➢ Προς το ΔΣ για την 

κατάργηση    και απομάκρυνση θέσης του 

περιπτέρου στην Κοινότητα Δράμας, επί της οδού 

Μ. Αλεξάνδρου 21 (μπροστά από την Εθνική 

Τράπεζα), το οποίο είναι κενωθέν λόγω θανάτου 

του δικαιούχου και του μη δικαιώματος 

εκμετάλλευσης από διαδόχους του. 

 
6.  77.  Παράταση ωραρίου μουσικής σε 

καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος  

Κ α τ ά    π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
Μειοψηφούντος του μέλους  

Καϊκή Πασχάλη 
 

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, τις τις ημέρες 

τις εβδομάδας μέχρι την 03.00 ώρα 

• για τη χειμερινή περίοδο 1-10 εκάστου 

έτους έως 31-3 εκάστου έτους  τις τις ημέρες 

τις εβδομάδας μέχρι την 03.00 ώρα από την:  

 
1)  Καραϊβαζίδη Αλέξιο του 

Θεοδώρου, για το κατάστημά του 

υγειονομικού ενδιαφέροντος  «Επιχείρηση 

μαζικής επεξεργασίας πλήρους 

γεύματος (Ψητοπωλείο – 

Ψαροταβέρνα)», που βρίσκεται στη Ν. 

Αμισσό Δράμας και επί τις οδού Β. Όλγας 38, 

για αόριστο χρόνο. 

2) ON STAGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Ι.Κ.Ε., διά μέσου του εκπροσώπου τις 

Μαριάδη Παναγιώτη του Νικολάου, 

για το κατάστημά τις υγειονομικού 

ενδιαφέροντος  «Επιχείρηση μαζικής 



επεξεργασίας προχείρου γεύματος 

(Μπαρ)», που βρίσκεται στην Κοινότητα 

Δράμας, στην οδό 1ης Ιουλίου18, για 

αόριστο χρόνο. 

3) Αθανασιάδη Παναγιώτη του 

Γεωργίου, για το κατάστημά του 

υγειονομικού ενδιαφέροντος  «Καφενείο», 

που βρίσκεται στην οδό 28ης Οκτωβρίου 20 και 

Άρεως, 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. 
7.  78.  Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου – 

Π.Α.Ο. Ποντίων Νέας Αμισού 

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.Α.Ο. ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ, του 

δημοτικού ποδοσφαιρικού γηπέδου Αμπελακίων για 

τις ανάγκες τις ομάδας , η οποία έχει αναλάβει και 

την συντήρηση του εν λόγω γηπέδου, 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 τις παραχωρείται και για κάθε άλλη 

ανάγκη τις Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων 

Δράμας, σύμφωνα  με  το  άρθρο  8  παρ. 5 του 

Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου. 

Αναλαμβάνουν τις, 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 
8.  79.  Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου – 

Αθλητικός & Πολιτιστικός 

Σύλλογος ΑμεΑ «ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ» 

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 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑμεΑ 

''ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ'', του Δημοτικού κολυμβητηρίου 

(μικρή πισίνα)  για την διεξαγωγή προπονήσεων 

του Αθλητικού και Πολιτιστικού Συλλόγου ΑμεΑ 

''ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ'' κάθε Σάββατο από 16:30 έως 18:30 

για το έτος 2019-2020 και παρακαλούμε για την 



γνωμοδότηση σας, σύμφωνα με τα οριζόμενα  της 

παρ. 4 του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010, καθώς 

επίσης και του στοιχείου στ. της παρ. 1 του άρθρου 

84 του  εν λόγω Νόμου. 

Κατατέθηκε δίπλωμα και Υπεύθυνη δήλωση του κ. 

Αβραμίδη Σταύρου, ναυαγοσώστη, σύμφωνα με 

την οποία, θα παραβρίσκεται και θα είναι 

υπεύθυνος ναυαγοσώστης κατά τις ώρες που ο 

σύλλογος θα πραγματοποιεί τις προπονήσεις του.    

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   

 

Με την παρατήρηση του μέλους Γρηγορίου 

Χαρίκλειας πως, συμφωνεί με την παραχώρηση, 

αρκεί να μην εμποδίζονται τα υπόλοιπα αθλητικά 

σωματεία 
9.  80.  Ακύρωση της 61/2019 

γνωμοδότησης της 

Κοινότητας Δράμας για τη 

διάθεση χρήσης δημοτικού 

ακινήτου- ΝΠΔΔ και 

λήψη νέας 

 

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 ακύρωσης της 61/2019 
γνωμοδότησης  της Κοινότητας Δράμας με θέμα « 

Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού 

ακινήτου – ΝΠΔΔ» και  

➢ Γνωμοδοτεί υπέρ της διάθεσης κατά 

χρήση στο ΝΠΔΔ, του Δημοτικού Σταδίου, 

προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα 

γυμναστικής για τους ηλικιωμένους,  κάθε Τρίτη 

και Παρασκευή από τις 11:00 μέχρι τις 12:00, και 

παρακαλούμε για την γνωμοδότηση σας, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα της παρ. 4 του άρθρου 83 του Ν. 

3852/2010, καθώς επίσης και του στοιχείου στ. της 

παρ. 1 του άρθρου 84  του  εν λόγω Νόμου. 

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 
 

 

Δράμα 29-11-2019 

Η  γραμματέας   

 

Μυροφόρα Ψωμά           


