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1.  47.  Ανάκληση των 25/2015 και 

21/2015 αποφάσεων του 

Συμβουλίου Δημοτικής 

Κοινότητας Δράμας 

 
     Με την παρατήρηση του μέλους του 

Συμβουλίου, Συμεωνίδου – Λενικάκη 

Παναγιώτας πως, το θέμα θα έπρεπε να μην είχε 

εισαχθεί εξ αρχής αλλά, εφόσον εισήχθη, θα 

έπρεπε να συνοδεύεται από εισήγηση της 

υπηρεσίας, με αναφορά στο ισχύον νομικό 

πλαίσιο. Επίσης, παρόμοιες αποφάσεις, θα 

έπρεπε να δημοσιοποιούνται προς ενημέρωση 

των πολιτών, έτσι ώστε να καταγραφούν οι 

αντιδράσεις, αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο 

την διεύρυνση του θέματος και την εκ νέου 

εισαγωγή του προς απόσυρση. 

  Το Συμβούλιο της ΔΚ Δράμας 

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι        ο μ ό φ ω ν α 

 

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο  την ανάκληση 

των 25/2015 και 21/2015 αποφάσεων του 

Συμβουλίου Δ.Κ. Δράμας, με θέμα 

«Επικαιροποίηση της 102/2014 ΑΔΣ με θέμα « 

Εξέταση αιτήματος κατοίκων περιοχής 

Αμπελοκήπων Δράμας» και «Εξέταση αιτήματος 

κατοίκων οικισμού « Άγιος Παύλος» και της 

ευρύτερης περιοχής» αντίστοιχα, για τους 

λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 

απόφασης  

2.  48.  Ονομασία ή μετονομασία οδού Μειοψηφούντος του μέλους του Συμβουλίου, 

Κοκκίνη Ειρήνης διότι, μέσα σε πέντε (5) 

μήνες, είναι η τρίτη πρόταση για 

ονοματοδοσία, θεωρώντας ότι παρόμοια 

ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 

σοβαρά και με σοβαρή διαδικασία. 

 

Μειοψηφούντος των μελών του Συμβουλίου: 

1) Μπακιρτζίδου Ζωής, 2)  Τσιπίδη 

Ευσταθίου και 3) Κοκκινάκη Νικολάου 

διότι, θεωρούν πως υπήρξαν άνθρωποι που 

προσέφεραν πολλά περισσότερα και δεν 

αιτήθηκαν παρόμοια ονοματοδοσία και επίσης 

δεν καλύπτονται από βιογραφικό. 

 

Μειοψηφούντος του μέλους του Συμβουλίου 

Ξηροπούλου Δέσποινας διότι, δεν καλύπτεται 

από βιογραφικό. 

 

Με το τοποθέτηση του μέλους του 

Συμβουλίου Συμεωνίδου – Λενικάκη 

Παναγιώτας πως,  ψηφίζει το θέμα με τη 

λογική που ψηφίστηκε ομόφωνα από το 

Συμβούλιο και η ονοματοδοσία στη μνήμη της 

τέως προέδρου του Λυκείου Ελληνίδων, κας 

Σοφίας (Φιφής) Ταφλανίδου – Χαρμούση.  

      Συνεχίζοντας έθεσε το ερώτημα, τι θα 

συμβεί εάν υπάρξουν αντιδράσεις, όπως στην 

περίπτωση των Αμπελοκήπων; θα επανέλθει το 



θέμα για ανάκληση της απόφασης; δεν διαφωνεί 

απλά επειδή εισάγονται συνεχώς παρόμοια 

θέματα αλλά, θεωρεί αναγκαιότητα τον ορισμό 

κριτηρίων για την ικανοποίηση αιτημάτων 

ονοματοδοσίας οδών και την δημοσιοποίηση 

της βούλησης του Δήμου περί ονοματοδοσίας 

των 47 ανωνύμων οδών, έτσι ώστε, αφού 

ενημερωθούν οι πολίτες, να ικανοποιηθούν 

αιτήματα που θα πληρούν τα απαιτούμενα 

κριτήρια. 

  

Το μέλος του Συμβουλίου Κων/νίδης 

Στέφανος,  ψηφίζει το θέμα αλλά, σύμφωνα με 

την τοποθέτηση του μέλους Συμεωνίδου – 

Λενικάκη Παναγιώτας. 

 

Το μέλος του Συμβουλίου Χαρίσκου – 

Στυλιανίδου Ευγενία,  ψηφίζει το θέμα αλλά, 

δεν θεωρεί πως η προσφορά του κ. Σταύρου 

Μπάρπμα του Γεωργίου, είναι ιδιαίτερα 

μεγάλη. 

 

Το μέλος του Συμβουλίου Αβράμη 

Αναστασία,  ψηφίζει το θέμα αλλά, θεωρεί 

αναγκαιότητα τον ορισμό κριτηρίων για την 

ικανοποίηση αιτημάτων ονοματοδοσίας οδών 

και την δημοσιοποίηση της βούλησης του 

Δήμου περί ονοματοδοσίας των 47 ανωνύμων 

οδών, έτσι ώστε, αφού ενημερωθούν οι πολίτες, 

να ικανοποιηθούν αιτήματα που θα πληρούν τα 

απαιτούμενα κριτήρια. Σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει ενδιαφέρον, να εξετάζεται κάθε αίτηση 

ανά περίπτωση. 

 

Το μέλος του Συμβουλίου Ορφανίδης Αδάμ,  
ψηφίζει το θέμα αλλά, σύμφωνα με την 

τοποθέτηση του μέλους Συμεωνίδου – 

Λενικάκη Παναγιώτας. 

Το Συμβούλιο της ΔΚ Δράμας 

 

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι      

  κ α τ ά    π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 

 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο θετικά, 

επί του με αριθμ. πρωτ. 63659/28-11-2014 

αιτήματος του Γεώργιου Μπάρμπα του Σταύρου 

και 

 Προτείνει την ονοματοδοσία, της 

ανωνύμου οδού με τον αριθμό 21, στη μνήμη 

του Σταύρου Μπάρμπα του Γεωργίου. 

3.  49.  Προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Ο μ ό φ ω ν α 

 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος που πρόκειται να λειτουργήσουν 

από τον: 

 

1) Κουγιουμτσίδη Αρθούρο του Μιχαήλ, 

για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

«Γραφείο Τελετών» το οποίο πρόκειται 

να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 

265 της Δ.Κ Δράμας επί της οδού 



Κόδρου 2. 

 

 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης της ανωτέρω προέγκρισης, σε 

περίπτωση μη εφαρμογής και καταστρατήγησης 

υγειονομικών διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για την 

έκδοση της άδειας του παραπάνω καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, η οποία θα 

κοινοποιηθεί στις αρμόδιες, ανάλογα με τη φύση 

του, επαγγέλματος, υπηρεσίες. 

4.  50.  Χορήγηση άδειας λειτουργίας 

μουσικής με παράταση 

Ο μ ό φ ω ν α 

 

  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) Καραμπασάκη Δημήτριο του Ιωάννη, 

για το κατάστημά του «Επιχείρηση λιανικής 

διάθεσης τροφίμων και ποτών (Καφεκοπτείο) 

– επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά 

κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών» που 

βρίσκεται στη ΔΚ Δράμας, επί της οδού 

Εθνικής Αμύνης 59, για αόριστο χρόνο. 

 

 Ο  Δήμος Δράμας διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης της ανωτέρω άδειας σε περίπτωση  

μη  εφαρμογής  και  καταστρατήγησης  

υγειονομικών  διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για 

την έκδοση της άδειας μουσικών  οργάνων  του 

παραπάνω καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, η οποία θα κοινοποιηθεί στις 

αρμόδιες ανάλογα με τη  φύση του 

επαγγέλματος  υπηρεσίες 

 

 

Δράμα 20-07-2015 

Η  γραμματέας   

 

Μυροφόρα Ψωμά           


