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1.  20 Παράταση ωραρίου μουσικής σε 

κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Ομόφωνα 

➢ Eγκρίνει την αίτηση για χορήγηση 

παράτασης ωραρίου μουσικής για κατάστημα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος στην παρακάτω 

εταιρεία, 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:  

 

«ΝΑΥΑΡΙΝΟ Ο.Ε», με εκπρόσωπο τον  

Σουλικίδη Κλήμη του Αθανασίου, για το 

κατάστημά τους «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ», που 

βρίσκεται στην Κοινότητα Δράμας, στην οδό 

Ναβαρίνου 14, για αόριστο χρονικό 

διάστημα. 

Με την παρατήρηση του μέλους του Συμβουλίου 

Τζιερτζίδη Δημητρίου πως, θα πρέπει να τηρούνται 

οι προβλεπόμενοι όροι και κανόνες από τον 

καταστηματάρχη, κυρίως όσον αφορά τον ήχο, 

καθώς το εν λόγω κατάστημα βρίσκεται σε 

πυκνοκατοικημένη περιοχή 

 

Με την παρατήρηση του μέλους του Συμβουλίου 

Καϊκή Πασχάλη, να εφαρμοστούν οι αστυνομικές 

διατάξεις και όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες, καθώς 

το εν λόγω κατάστημα βρίσκεται εντός κατοικημένης 

περιοχής με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές η 

όχληση στους κατοίκους να είναι έντονη 

 

2.  21 Προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Ομόφωνα 

➢ Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που 

πρόκειται να λειτουργήσει από την: 



 

1) Σιβροπούλου Θεανώ, για 

προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ 

(έως 13 παιδιά)», το οποίο πρόκειται να 

λειτουργήσει εντός του καταστήματος 

«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής 

Αμύνης 113 

3.  22 Μετατόπιση περιπτέρου 

(Σεβαστιανίδου Ιωάννας) 

Γν ω μ ο δ ο τ ε ί  ο μ ό φ ω ν α  
  θ ε τ ι κ ά  

 
➢ Προς την Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής για την μετατόπιση περιπτέρου  
της κας Σεβαστιανίδου Ιωάννας του Νικολάου, στην 

Κοινότητα Δράμας, από την οδό τέρμα 

Θεμιστοκλέους (μπροστά από τα Β νεκροταφεία), 

λόγω μη αποδοτικότητας της θέσης του, σε νέα θέση 

στο πάρκο Κυπρίων Αγωνιστών στο πεζοδρόμιο επί 

της οδού Εθνικής Αμύνης (επισυναπτόμενο 

τοπογραφικό διάγραμμα) 

 

Με την παρατήρηση του μέλους του Συμβουλίου 

Αποστολίδη Ιωάννη πως, είναι  πιθανό να 

δημιουργηθεί πρόβλημα με το παρκάρισμα των 

αυτοκινήτων λόγω λειτουργίας του περιπτέρου στο 

συγκεκριμένο σημείο 

 
4.  23 Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου – 

Σκακιστικός Όμιλος Δράμας 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        ο μ ό φ ω ν α        
 
➢ Περί διάθεσης κατά χρήση στον 

Σκακιστικό Όμιλο Δράμας, του  Α.Π.Κ. ‘Δ. 

Κραχτίδης’ (αίθουσα στη ΝΑ πλευρά του ισογείου) 

για τις αγωνιστικές και πολιτιστικές υποχρεώσεις του 

Ομίλου για την αγωνιστική περίοδο 2020 έως 20-12-

2021, ημερομηνία λήξης αδειοδότησης του ΑΠΚ «Δ. 

ΚΡΑΧΤΙΔΗ», σύμφωνα με το 16777/13-07-2020 

έγγραφο της ΔΚΠΠΠ 

 
5.  24 Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου – 

Ένωση Σκακιστών  Δράμας. 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        ο μ ό φ ω ν α        
 

➢ Περί διάθεσης κατά χρήση στην 

Ένωση Σκακιστών Δράμας, του  Α.Π.Κ. ‘Δ. 

Κραχτίδης’ (αίθουσα στη ΝΑ πλευρά του ισογείου) 

για τις αγωνιστικές και πολιτιστικές υποχρεώσεις της 

Ένωσης για την αγωνιστική περίοδο 2020 έως 20-12-

2021, ημερομηνία λήξης αδειοδότησης του ΑΠΚ «Δ. 

ΚΡΑΧΤΙΔΗ», σύμφωνα με το 16777/13-07-2020 

έγγραφο της ΔΚΠΠΠ 

 
6.  25 Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου –

Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογoς 

Δράμας «ΓΑΛΑΞΙΑΣ». 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        ο μ ό φ ω ν α 
        

➢ Περί διάθεσης κατά χρήση στον 

Μορφωτικό Αθλητικό Σύλλογο Δράμας 

‘ΓΑΛΑΞΙΑΣ’, του  Α.Π.Κ. ‘Δ. Κραχτίδης’ (αίθουσα 

στη ΝΑ πλευρά του ισογείου) για τα δύο τμήματα 

πνευματικών αθλημάτων, το τμήμα σκάκι και το 



τμήμα αγωνιστικού μπριτζ για την περίοδο 2020 έως 

20-12-2021, ημερομηνία λήξης αδειοδότησης του 

ΑΠΚ «Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗ», σύμφωνα με το 16777/13-

07-2020 έγγραφο της ΔΚΠΠΠ 

 
7.  26 Προτάσεις για απαγόρευση 

καυσοξύλευσης σε περιοχές εντός 

των διοικητικών ορίων της 

Κοινότητας Δράμας 

Ο μ ό φ ω ν α 
 

➢ Για τη μη επιλογή περιοχών περιμετρικά 

των οικισμών ή αλσυλλίων, στα διοικητικά όρια της 

Κοινότητας Δράμας (οικ.Ταξιαρχών), προκειμένου 

να συμπεριληφθούν στη δασική ρυθμιστική διάταξη 

καυσοξύλευσης του έτους 2020 του οικείου 

Δασαρχείου 
 

Δράμα 31-07-2020 

Η  αναπληρώτρια γραμματέας   

 

 

Μαντή Μαρία       


