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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.

28.

ΘΕΜΑ
1ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Προέγκριση
καταστημάτων
ενδιαφέροντος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ομόφωνα

ίδρυσης
υγειονομικού

Για την προέγκριση ίδρυσης



καταστήματος που πρόκειται να λειτουργήσει
από τους:

1)

Εμμανούλη

Φανουρίου,
για
καταστήματος

Γεωργία
προέγκριση

του
ίδρυσης

«Επιχείρηση
αναψυχής
προσφοράς
κατά
κύριο λόγο οινοπνευματωδών
ποτών (Καφενείο)» το οποίο πρόκειται
να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 76 της
Δ.Κ. Δράμας επί της οδού 19ης Μαΐου 23.
2) Μοσχίδου
Ευδοξία
του
Κωνσταντίνου, για προέγκριση ίδρυσης
καταστήματος «Κατάστημα Παροχής

Υπηρεσιών
Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος
(Κ.Π.Υ.Υ.Ε.)
(Κουρείο)» το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί
και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 461 της Δ.Κ.
Δράμας επί των οδών Εθνικής Αμύνης 49 και
Π. Κάβδα.
3) Τζουρέλας Γρηγόριος του
Θωμά, για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος

«Επιχείρηση
αναψυχής
–
Επιχείρηση μαζικής εστίασης
παρασκευής
και
διάθεσης
προχείρου γεύματος» το οποίο
πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο
Ο.Τ. 808 της Δ.Κ. Δράμας επί των οδών
Κύπρου τέρμα και Βάρναλη 1.

2.

29.

Τροποποίηση
Τεχνικού
Προγράμματος της Δ.Κ. Δράμας
οικ. έτους 2015

Με την επισήμανση του μέλους του
Συμβουλίου της ΔΚ Δράμας Συμεωνίδου –
Λενικάκη Παναγιώτας πως, ψηφίζει την
τροποποίηση, με την προϋπόθεση ότι η
μεταφορά των χρημάτων προτείνεται σε
συνεργασία με τις υπηρεσίες, των οποίων
εισήγηση θα έπρεπε να συνοδεύει το θέμα διότι,
προκύπτουν πολλά ερωτήματα όπως, εάν θα
ενισχυθούν οι κολώνες, από ποια πηγή ήταν η
χρηματοδότηση των 250.000,00 €, εάν στο νέο
προϋπολογισμό των 750.000,00 € θα
συμπεριλαμβάνεται το κόστος της μελέτης κλπ.
Με την επισήμανση του μέλους του
Συμβουλίου της ΔΚ Δράμας Αβράμη
Αναστασίας πως, ψηφίζει την τροποποίηση

αλλά, δεν θα πρέπει να αφεθεί και το
καταργούμενο έργο, θέτοντας το ερώτημα, ποιος
αξιολογεί ότι η ανάγκη παρέμβασης στο
Κολυμβητήριο, είναι μεγαλύτερη από αυτή στο
13ο Δημοτικό Σχολείο και προσθέτοντας πως θα
έπρεπε να υπάρχει και εισήγηση των
εμπλεκομένων υπηρεσιών.
Με την επισήμανση του μέλους του
Συμβουλίου της ΔΚ Δράμας Ορφανίδη Αδάμ
πως, δεν υπάρχει μόνο το πρόβλημα στέγης στο
Κολυμβητήριο αλλά και πολλά άλλα
προβλήματα όπως, η υγρασία για παράδειγμα.
Ο κ. πρόεδρος απαντώντας ανέφερε πως, το
θέμα εισάγεται μετά από συνεργασία με τις
αρμόδιες υπηρεσίες και πως στο ποσό των
750.000,00 €, θα συμπεριλαμβάνεται και η
αμοιβή της μελέτης, για την οποία θα υπάρξει
και έκπτωση. Η κατασκευή νέας στέγης είναι η
πρωταρχική άμεση ανάγκη και η αρχή σειράς
παρεμβάσεων που είναι γνωστό σε όλους ότι
απαιτούνται στο Κολυμβητήριο.

Τροποποιεί
το
Τεχνικό
Πρόγραμμα της ΔΚ Δράμας οικ. έτους 2015:

1)

Καταργώντας

το

εγγεγραμμένο έργο με τίτλο «Κατασκευή
στέγης στο 13ο Δημοτικό Σχολείο» της ΔΚ
Δράμας, στο ΤΠ του Δήμου οικ. έτους 2015
με Κ.Α. 30.7321.01, προϋπολογισμού
250.000.00 €, το οποίο δεν θα εκτελεστεί
άμεσα και

2)
Δημιουργώντας νέο Κ.Α., με
τίτλο «Νέα κάλυψη κολυμβητηρίου» ύψους
750.000,00,
λόγω
άμεσης
παρέμβασης στο κολυμβητήριο»

ανάγκης

Η διαφορά των 500.000,00 €, θα καλυφθεί από
τον Αποθεματικό Κεφάλαιο του Δήμου

3.

30.

Καθορισμός θέσεων
άσκηση
υπαίθριου
εμπορίου

για την Με την επισήμανση του μέλους του
Συμβουλίου της ΔΚ Δράμας Συμεωνίδου –
στάσιμου
Λενικάκη Παναγιώτας πως, δεν έχει
αντίρρηση για την μία επιπλέον θέση υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου για καντίνα, στην πλατεία
των εργατικών κατοικιών Αγίου Σάββα που
προτάθηκε από τον κ. πρόεδρο, εφόσον θα είναι
χρήσιμη για τους κατοίκους.

Ομόφωνα

προτείνει

τις θέσεις
εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας
Δράμας, όπου θα επιτρέπεται η άσκηση
στάσιμου υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2015 ,

ανά αριθμό θέσεων και είδος, όπως αυτές
εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
ΕΙΔΟΣ
ΑΔΕΙΑΣ

4.

31.

Χορήγηση
άδειας
λειτουργίας
μουσικής με παράταση

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΔΕΙΩΝ

POP CORN

1

ΚΑΝΤΙΝΑ

2

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

2

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑ
ΝΙΚΑ

1

ΣΥΝΟΛΟ

6

Αποφασίζει

ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ
ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ
(1)
Ν. ΑΜΙΣΟΣ
–ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ
(2)
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΑΓΙΟΥ
ΣΑΒΒΑ
(1)Θ. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΗΠΟΥ
ΕΘΝ.
ΑΜΥΝΗΣ
ΕΝΑΝΤΙ
ΤΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΥ 31.
(1) Θ. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΗΠΟΥ
ΕΘΝ.
ΑΜΥΝΗΣ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΕΦ. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΤΟ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ
ΤΗΣ
ΟΔΟΥ
ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

ομόφωνα

Εγκρίνει την αίτηση για χορήγηση
άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με
παράταση για καταστήματα ή επιχειρήσεις
υγειονομικού
ενδιαφέροντος,
με
την
προϋπόθεση ότι θα λειτουργεί σύμφωνα με
τους όρους χορήγησης της άδειας μουσικών
οργάνων και ότι δεν θα διαταράσσεται η
ηρεμία των περιοίκων :
1) για τη θερινή περίοδο 1-4 εκάστου έτους
έως 30-9 εκάστου έτους , όλες τις ημέρες της
εβδομάδας μέχρι την 03.00 ώρα
2) για τη χειμερινή περίοδο 1-10 εκάστου
έτους έως 31-3 εκάστου έτους όλες τις ημέρες
της εβδομάδας μέχρι την 03.00 ώρα από τον:


1) Νικητίδη

Πρόδρομο
του
Ιακώβου, εκπρόσωπο της «ΝΙΚΗΤΙΔΗΣ –
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για το κατάστημά
του «Επιχείρηση αναψυχής –
επιχείρηση μαζικής εστίασης
παρασκευής
και
διάθεσης
προχείρου γεύματος» που βρίσκεται
στη ΔΚ Δράμας και επί των οδών Εθνικής Αμύνης
55 και Περικλέους Κάβδα 2. Αορίστου χρόνου

5.

32.

Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας

έως τις 03:00
Ομόφωνα



Συστήνει ομάδα πυρασφάλειας
στην περιοχή ευθύνης της ΔΚ Δράμας,
αποτελούμενη από τον πρόεδρο του
Συμβουλίου ΔΚ Δράμας, Δερματίδη Ανέστη –
τηλ. 6945519070 και την Αντιπρόεδρο

Κοκκίνη Ειρήνη - 6937278030.

Δράμα 06-05-2015
Η γραμματέας
Μυροφόρα Ψωμά

