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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  11.  Παράταση ωραρίου 
μουσικής σε 
καταστήματα 
υγειονομικού 
ενδιαφέροντος-
Μελισσαρίδης Στέλιος 
&ΣΙΑ ΕΕ  

Με την παρατήρηση του μέλους του 
Συμβουλίου Καϊκή Πασχάλη. Έχω 
γίνει επανειλημένως αποδέκτης έντονων 
παραπόνων από δημότες, αλλά 
διαπιστώνω καθημερινά κι εγώ 
(εξαιρώντας φυσικά την περίοδο της 
καραντίνας), το έντονο πρόβλημα 
ηχορύπανσης και καταπάτησης των 
αστυνομικών διατάξεων που υπάρχει στις 
περιοχές που βρίσκονται τα καταστήματα 
εστίασης. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι από 
τους ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης 
αρνούνται όχι μόνο να συμμορφωθούν με 
τους νόμους αλλά και να σεβαστούν τους 
κατοίκους της περιοχής. Ιδίως κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο, το πρόβλημα 
γίνεται πολύ έντονο, έως αφόρητο. Κάνω 
έκκληση λοιπόν προς τους 
συγκεκριμένους ιδιοκτήτες των 
καταστημάτων αλλά και τις αρχές του 
τόπου (Δημοτική Αστυνομία και 
Αστυνομικές Αρχές) για πλήρη εφαρμογή 
των νόμων και τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων των συμπολιτών μας. 

αποφασίζει 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:  

 
««ΜΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ & ΣΙΑ 
ΕΕ», για το κατάστημά υγειονομικού 
ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που 
βρίσκεται στην Κοινότητα Δράμας επί 
της οδού Αιγαίου 4, για αόριστο χρονικό 
διάστημα.  Σημείωση: Η παράταση 
μουσικής θα ισχύσει όπως ο νόμος ορίζει 
μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τη 
διασπορά του κορωνοϊού Covid-19. 
 
 Εξουσιοδοτεί το 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. 
 

2.  12.  Γνωμοδότηση για τη 
διάθεση χρήσης 
δημοτικού ακινήτου 
στην Ακαδημία 
Αντισφαίρισης Δράμας. 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  
ο μ ό φ ω ν α  

 
 Περί διάθεσης κατά χρήση 

στην Ακαδημία Αντισφαίρισης Δράμας 

για τη διεξαγωγή προπονήσεων του 

σωματείου των γηπέδων : 

1. αντισφαίρισης επί της οδού 1ης Ιουλίου 
κατά την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 
2. αντισφαίρισης επί της οδού Χελμού 
κατά την αγωνιστική περίοδο ΜΕΧΡΙ 
ΤΗΝ 31/07/2021. 
 
 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.  13.  Γνωμοδότηση για τη 
διάθεση χρήσης 
δημοτικού ακινήτου 
στην Τοπική Επιτροπή 
Άρσης Βαρών 
Μακεδονίας – Θράκης. 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  
ο μ ό φ ω ν α  

 
 Περί διάθεσης κατά χρήση 

στην Τοπική Επιτροπή Άρσης Βαρών 

Μακεδονίας – Θράκης της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών του Αλ. 

Φρούσιος πρώην δημοτικό στάδιο 

(αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για το 

Σάββατο 10/07 & την Κυριακή 

11/07/2021, για τη διεξαγωγή του 

Ανοιχτού Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών 

ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ-

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, οι οποίοι αποτελούν 

πρόκριση για το Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (Γ’ Όμιλος).  

 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.  14.  Παράταση ωραρίου 
μουσικής σε 
καταστήματα 
υγειονομικού 
ενδιαφέροντος-

Με την παρατήρηση του μέλους του 
Συμβουλίου Καϊκή Πασχάλη. Έχω 
γίνει επανειλημένως αποδέκτης έντονων 
παραπόνων από δημότες, αλλά 
διαπιστώνω καθημερινά κι εγώ 
(εξαιρώντας φυσικά την περίοδο της 



Στέφανος Βογιατζόγλου 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

καραντίνας), το έντονο πρόβλημα 
ηχορύπανσης και καταπάτησης των 
αστυνομικών διατάξεων που υπάρχει στις 
περιοχές που βρίσκονται τα καταστήματα 
εστίασης. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι από 
τους ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης 
αρνούνται όχι μόνο να συμμορφωθούν με 
τους νόμους αλλά και να σεβαστούν τους 
κατοίκους της περιοχής. Ιδίως κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο, το πρόβλημα 
γίνεται πολύ έντονο, έως αφόρητο. Κάνω 
έκκληση λοιπόν προς τους 
συγκεκριμένους ιδιοκτήτες των 
καταστημάτων αλλά και τις αρχές του 
τόπου (Δημοτική Αστυνομία και 
Αστυνομικές Αρχές) για πλήρη εφαρμογή 
των νόμων και τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων των συμπολιτών μας. 
 

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

 
 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:  

«ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», για το 

κατάστημά υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-

ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» που 

βρίσκεται στην Κοινότητα Δράμας επί 

της οδού 1ης Ιουλίου 18, για αόριστο 

χρονικό διάστημα.  Σημείωση: Η 

παράταση μουσικής θα ισχύσει όπως ο 

νόμος ορίζει μετά τη λήξη των έκτακτων 

μέτρων προστασίας της δημόσιας 

υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού 

Covid-19. 

 Εξουσιοδοτεί το 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. 

 
 

5.  15.  Παράταση ωραρίου 
μουσικής σε 
καταστήματα 
υγειονομικού 
ενδιαφέροντος.-
Ευθυμιάδη Γεώργιου 

Με την παρατήρηση του μέλους του 
Συμβουλίου Καϊκή Πασχάλη. Έχω 
γίνει επανειλημένως αποδέκτης έντονων 
παραπόνων από δημότες, αλλά 
διαπιστώνω καθημερινά κι εγώ 
(εξαιρώντας φυσικά την περίοδο της 
καραντίνας), το έντονο πρόβλημα 
ηχορύπανσης και καταπάτησης των 
αστυνομικών διατάξεων που υπάρχει στις 
περιοχές που βρίσκονται τα καταστήματα 
εστίασης. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι από 
τους ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης 
αρνούνται όχι μόνο να συμμορφωθούν με 
τους νόμους αλλά και να σεβαστούν τους 
κατοίκους της περιοχής. Ιδίως κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο, το πρόβλημα 
γίνεται πολύ έντονο, έως αφόρητο. Κάνω 
έκκληση λοιπόν προς τους 
συγκεκριμένους ιδιοκτήτες των 
καταστημάτων αλλά και τις αρχές του 
τόπου (Δημοτική Αστυνομία και 
Αστυνομικές Αρχές) για πλήρη εφαρμογή 
των νόμων και τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων των συμπολιτών μας. 
 

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

 
 Eγκρίνει την αίτηση για 

χορήγηση παράτασης ωραρίου 

μουσικής για κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος στον 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:  

«ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για το 

κατάστημά υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» που 

βρίσκεται στην Κοινότηα Δράμας επί 

της οδού Αγαθουπόλεως 9 & Πύργου, 

για αόριστο χρονικό διάστημα.  

Σημείωση: Η παράταση μουσικής θα 

ισχύσει όπως ο νόμος ορίζει μετά τη 

λήξη των έκτακτων μέτρων προστασίας 



της δημόσιας υγείας από τη διασπορά 

του κορωνοϊού Covid-19. 

 Εξουσιοδοτεί το 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. 

 
Δράμα 28-06-2021 
Η  γραμματέας   
 

Ψωμά Μυροφόρα 


