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20.

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Χορήγηση
άδειας
λειτουργίας μουσικής με
παράταση

ΟΜΟΦΩΝΑ



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 :


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 από τον:



1)

Πιατόπουλο Βασίλειο του Γεωργίου, για το κατάστημά
του «Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών – Επιχείρηση
αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματοδών
ποτών» που βρίσκεται στη ΔΚ Δράμας, επί της οδού
Περικλέους Κάβδα 4, για ένα (1) έτος
Ο Δήμος Δράμας διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης των
ανωτέρω αδειών σε περίπτωση
μη
εφαρμογής
και
καταστρατήγησης υγειονομικών διατάξεων και κανονιστικών
αποφάσεων του Δήμου.

2.

21.
2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Εξέταση
αιτήματος
κατοίκων οικισμού « Άγιος
Παύλος»
και
της
ευρύτερης περιοχής

Εισηγείται

ομόφωνα


Προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή των
υπογεγραμμένων 13070/28-02-2014 και 18121/26-03-2015
αιτημάτων κατοίκων οικισμού «Άγιος Παύλος» και της
ευρύτερης περιοχής, σχετικά με την ονοματοδοσία οδών στην
ευρύτερη περιοχή οικισμού «Άγιος Παύλος», και αναλυτικότερα
όπως παρακάτω:








Οδός Αγίου Παύλου. Η πρώτη παράλληλος Νότια της οδού
Διόσκουρων, αρχίζει από την οδό Χρυσοβέργη (Δράμας –
Καλαμπακίου), μετά από μια δεξιά καμπύλη τέμνει την οδό
Βάκχων, συνεχίζει και καταλήγει Ανατολικά στην οδό
Δράμας – Καβάλας.
Οδός Χάλκης. Η δεύτερη παράλληλος νότια της οδού
Διόσκουρων, μικρή σε μήκος οδός, που αρχίζει από την οδό
Χρυσοβέργη και καταλήγει σε αδιέξοδο.
Οδός Ωραίας Ελένης. Η Τρίτη, αρχίζει από την οδό
Χρυσοβέργη και καταλήγει στην οδό Βάκχων.
Οδός Λυδίας Φιλιππησίας. Η τέταρτη, αρχίζει από την οδό
Χρυσοβέργη, τέμνει την οδό Βάκχων με μία αριστερή γωνία,
συνεχίζει και καταλήγει Ανατολικά στην οδό Δράμας –
Καβάλας, περιοχή Alex pack.
Οδός Αγίου Τρύφωνα. Η Πέμπτη, αρχίζει από την οδό
Χρυσοβέργη (εκκλησάκι Προφήτη Ηλία) διέρχεται πάνω από
τον Λοφίσκο, μετά από αριστερή γωνία συνεχίζει



3.

22.

παράπλευρα του εκκλησακίου Άγιου Τρύφωνα και μετέπειτα
με γωνίες δεξιά και αριστερά καταλήγει στην οδό Δράμας –
Καβάλας, περιοχή Alex pack.
Οδός Άθωνος. Η έκτη παράλληλος, νότια της οδού
Διόσκουρων, η επόμενη μετά την προταθείσα οδό Αγίου
Τρύφωνος, που αρχίζει από την οδό Χρυσοβέργη και
καταλήγει στην οδό Δράμας-Καβάλας, περιοχή Alex pack, με
δυνατότητα να αφαιρεθεί το τελευταίο μικρό τμήμα οδού από
την προτεινόμενη οδό Αγίου Τρύφωνα και να προστεθεί στην
οδό Άθωνος.

3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Προέγκριση
ίδρυσης
Ομόφωνα
καταστήματος υγειονομικού

Για την προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων που
ενδιαφέροντος
πρόκειται να λειτουργήσει από την:

1) Κολώνια Παρασκευή του Αντωνίου, για προέγκριση
ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση λιανικής διάθεσης
τροφίμων και ποτών - Οπωροπωλείο» το οποίο
πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 806
της Δ.Κ Δράμας επί της οδού Πατριάρχου Διονυσίου 2Α.
2) Πουλιούδη Στέργιο του Θωμά, για προέγκριση ίδρυσης
καταστήματος «Πρατήριο άρτου – πρατήριο γάλακτος
και ειδών ζαχαροπλαστικής» το οποίο πρόκειται να
ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 247 της Δ.Κ
Δράμας επί της οδού Ιπποκράτους 24.
Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης των ανωτέρω
προεγκρίσεων,
σε
περίπτωση
μη
εφαρμογής
και
καταστρατήγησης υγειονομικών διατάξεων και κανονιστικών
αποφάσεων του Δήμου.
Εισηγείται
ομόφωνα

4.

23.

5.

24.

4Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Ονομασία ή μετονομασία

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή του με
οδού
αριθμ. πρωτ. 13488/06-04-2015 αιτήματος του
Λυκείου
Ελληνίδων Δράμας, δια της νομίμου εκπροσώπου του Άννας
Ντινάκη – Κονδυλάκη, περί ονοματοδοσίας ή μετονομασίας
οδού, στη μνήμη της τέως προέδρου αυτού, Σοφίας (Φιφής)
Ταφλανίδου – Χαρμούση.
Εισηγείται
ομόφωνα
Εκμίσθωση αγροτεμαχίων

25.

σχολικού
κλήρου
συνοικισμού Αρκαδικού

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο
την
εκμίσθωση
αγροτεμαχίων σχολικού κλήρου συνοικισμού Αρκαδικού με
αριθμ. 61 και 218, οριστικής διανομής 1931, εκτάσεως 9.960
τ.μ. και 13.930 τ.μ. αντίστοιχα
Εισηγείται
ομόφωνα
Επικαιροποίηση
της

6.

102/2014 ΑΔΣ με θέμα «
Εξέταση
αιτήματος  Προς το Δημοτικό Συμβούλιο
την
κατ΄ ουσίαν
επικαιροποίηση
της
78/2012
απόφασης
του
Συμβουλίου
της ΔΚ
κατοίκων
περιοχής
Δράμας,
σε
συνέχεια
της
οποίας
λήφθηκε
η
102/2014
ΑΔΣ
περί
Αμπελοκήπων Δράμας
γνωμοδότησης για την ονομασία της νέας περιοχής της
επέκτασης Αμπελοκήπων που εκτίνεται νότια έως του λόφου του
Αγ. Τρύφωνα, ανατολικά έως το κατάστημα Μαρινόπουλος,
δυτικά έως την οδό Χρυσοβέργη και βόρεια έως την οδό
Πολυδεύκη, σε Οικισμός «Άγιος Παύλος», με σαφέστερη
αναφορά στα όρια της
νέας περιοχής της επέκτασης
Αμπελοκήπων δηλαδή, « της νέας περιοχής της επέκτασης

7.

26.

Προέγκριση
καταστημάτων
υγειονομικού
ενδιαφέροντος

Αμπελοκήπων που περιβάλλεται βόρεια από την οδό Πολυδεύκη
και την προέκτασή της, νοτιοανατολικά μέχρι τα όρια των
αγροκτημάτων της Δημοτικής Κοινότητας Χωριστής, νότια
μέχρι τα όρια των αγροκτημάτων της Δημοτικής Κοινότητας
Χωριστής και δυτικά από την οδό Χρυσοβέργη».
ΟΜΟΦΩΝΑ
ίδρυσης
 Για την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος που
πρόκειται να λειτουργήσει από τους:

1) Καλιώρα Αθανάσιο του Ιωάννη, για προέγκριση ίδρυσης
καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης &
αναψυχής – επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους
γεύματος»» το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να
λειτουργήσει στο Ο.Τ. 60 της Δ.Κ Δράμας επί της οδού
Αμύντα 55.
2) Γεωργιάδου Κωνσταντινιά του Ιωάννη, για προέγκριση
ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης
παρασκευής και προσφοράς προχείρου γεύματος –
επιχείρηση αναψυχής προσφοράς κατά κύριο λόγο
οινοπνευματωδών ποτών» το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί
και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 484 της Δ.Κ Δράμας επί
της οδού Βεργίνας 187
3) Καραμπασάκη Δημήτριο του Ιωάννη, για προέγκριση
ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση λιανικής διάθεσης
τροφίμων και ποτών (Καφεκοπτείο) – Επιχείρηση
αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο
οινοπνευματωδών ποτών» το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί
και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 463 της Δ.Κ Δράμας επί
της οδού Εθνικής Αμύνης 59.
4) Κουγιουμτζίδη Κωνσταντίνο του Γεωργίου, για
προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση
μαζικής εστίασης και αναψυχής» το οποίο πρόκειται να
ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 474 της Δ.Κ
Δράμας επί της οδού Μακεδονίας 15.
Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης των ανωτέρω
προεγκρίσεων,
σε
περίπτωση
μη
εφαρμογής
και
καταστρατήγησης υγειονομικών διατάξεων και κανονιστικών
αποφάσεων του Δήμου.

Δράμα 09-04-2015
Η γραμματέας
Μυροφόρα Ψωμά

