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1.  61.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

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 : 

 

για τη θερινή περίοδο 1-4 εκάστου 

έτους έως 30-9 εκάστου έτους , όλες τις 

ημέρες της εβδομάδας μέχρι την 02.00 

ώρα 

 

για τη χειμερινή περίοδο 1-10 εκάστου 

έτους έως 31-3 εκάστου έτους  όλες τις 

ημέρες της εβδομάδας μέχρι την 02.00 

ώρα από την:  

  

  
1) Παπαθεοδώρου Ελπίδα του 

Θεοδώρου, για το κατάστημά της 

«Καφετέρια» που βρίσκεται στη ΔΚ 

Δράμας, επί της οδού Βελισσαρίου 3-5, για  
ένα (01) έτος. 

 

 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 

 

2.  62.   

2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Ο μ ό φ ω ν α 

 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος που πρόκειται να λειτουργήσει 

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. 

3.  63.  Κατάρτιση Τεχνικού 

Προγράμματος οικ. έτους 2016 

της Δημοτικής Κοινότητας 

Δράμας 

Μειοψηφούσης της κ. Συμεωνίδου – 

Λενικάκη Παναγιώτας,  μέλους του 

Συμβουλίου ΔΚ Δράμας , η οποία ανέφερε τα 

παρακάτω: 

 

Στην υποβληθείσα εισήγηση προς τα μέλη της 

ΔΚ Δράμας, παρατίθεται μία σειρά έργων στην 

οποία όμως δεν γίνεται καμία αναφορά  για το 

πώς προκύπτει η συγκεκριμένη ιεράρχηση και 

πως έγινε η επιλογή των προτεινόμενων έργων. 

Καλό θα ήταν οι συγκεκριμένες προτάσεις να 

συνοδεύονται από στοιχεία, βάσει των οποίων 

προκύπτει είτε ο επείγων  χαρακτήρας 

υλοποίησής τους, είτε οι λόγοι για τους οποίους 

θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 

υλοποίησή τους.  

Αναμφισβήτητα οι ανάγκες της πόλης είναι 

πολλές και σίγουρα το ποσό των 600.000€, δεν 

μπορεί να τις καλύψει. Γι’ αυτό θεωρεί ότι θα 

πρέπει οι επιλογές των προτάσεων, να 

αποτελούν αντιπροσωπευτικές προτάσεις και να 

καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό 

πολιτών. Με άλλα λόγια να έχουν ανταποδοτικό 

χαρακτήρα στην πλειοψηφία των πολιτών.  

Το τεχνικό πρόγραμμα  θα πρέπει να 

συμπεριλάβει έργα τα οποία αποσκοπούν σε 

στοχευμένες παρεμβάσεις  μέσω των οποίων 

μακροπρόθεσμα θα υπάρχει η δυνατότητα 

εξοικονόμησης  ενέργειας και κατ’ επέκταση 

χρημάτων . 

Συνεχίζοντας ανέφερε πως, τέτοιου είδους 

παρεμβάσεις θα μπορούσαν  να γίνουν  σε 

υφιστάμενα κτίρια του Δήμου  με σκοπό όχι 

μόνο την επισκευή βλαβών που ούτως ή άλλως 

επιβάλλεται για την ασφαλή και λειτουργική 

χρήση των κτιρίων αλλά και για την 

εξοικονόμηση ενέργειας  σε αυτά, προτείνοντας 
ο ήδη υπάρχων κωδικός του τρέχοντος Τεχνικού 

προγράμματος  ΚΑ: 30.7413.02 «Μελέτες 

ηλεκτρομηχανολογικές-Ενεργειακές για 

δημοτικές εγκαταστάσεις» να ενισχυθεί από τη 

ΣΑΤΑ 2016  και σε πρώτη φάση να δοθεί 

προτεραιότητα στην Ενεργειακή αναβάθμιση 

των υφιστάμενων σχολικών μονάδων. 

  

Αναλυτικά: 



 

1) Για το έργο «Φωτισμός οδών Τέρμα 

οδού Αγ. Κων/νου προς εργατικές 

κατοικίες Μαυροβάτου και οδού 

Βενιζέλου», διαφωνεί λόγω μη 

τεκμηρίωσης σκοπιμότητας και μη 

προσκόμισης στοιχείων (π.χ. 

υποβληθέντα  αιτήματα  πολιτών)  

προτείνοντας, το συγκεκριμένο ποσό να  

κατανεμηθεί για την προσαύξηση της 

κατανομής των πιστώσεων  για την 

αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, 

την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων 

κυρίως σχολικών μονάδων και τη 

σύνταξη των απαιτούμενων μελετών. 

2) Για το έργο «Αντικατάσταση 

φωτιστικών σωμάτων  led στις οδούς 

Πατριάρχου Διονυσίου και Εθνικής 

Αμύνης», συμφωνεί εφόσον υπάρχει 

τεκμηρίωση σκοπιμότητας και  οφέλους 

από τη συγκεκριμένη παρέμβαση – 

επιβεβαιώθηκε η αναγκαιότητα από τον 

κ. πρόεδρο. 

3) Για την προμήθεια σάρωθρου, 

συμφωνεί 

4) Για το έργο «Οδοποιία ΔΚ Δράμας», 

διαφωνεί διότι στο ΤΠ 2015 διατέθηκαν 

ποσά για οδοποιία της τάξεως των 

173.000,00€ και από τις εκπτώσεις 

υπάρχει υπόλοιπο της τάξεως των 

148.820,00€, ποσό που θα μπορούσε 

άμεσα να αξιοποιηθεί για το εν λόγω 

έργο, και στη θέση αυτού, θα μπορούσε 

να εγγραφεί για το 2016, το έργο με 

τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων 

Δήμου Δράμας», τονίζοντας ότι πρέπει 

να δοθεί προτεραιότητα στα σχολικά 

κτίρια διότι, οι ΚΑΠ για επισκευή –

συντήρηση σχολικών μονάδων δεν 

επαρκούν για την ενεργειακή 

αναβάθμισή τους. 

 

5) Για την Αποκατάσταση  φθορών 

οδοστρωμάτων, συμφωνεί με 

προσαύξηση του ποσού κατά 20.000 €. 

6) Για την Διαμόρφωση Νεκροταφείων 

Αρκαδικού και Ταξιαρχών, συμφωνεί 

λόγω μικρού απαιτούμενου κονδυλίου 

με την προϋπόθεση ότι οι όποιες 

παρεμβάσεις θα είναι σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά τις 

προδιαγραφές λειτουργίας των 

Νεκροταφείων και 

7) Για τις επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού, 

συμφωνεί. 

8) Για τη σύνταξη μελετών συμφωνεί, 



προτείνοντας αύξηση του 

προτεινόμενου κονδυλίου, κατά 

50.000,00 €. 

Θεωρεί ότι, θα έπρεπε να προβλεφθούν  

παρεμβάσεις στα υφιστάμενα γυμναστήρια των 

σχολικών μονάδων, στα οποία εμφανίζονται 

διαφόρων ειδών βλάβες. Ενδεικτικά ,στο 

γυμναστήριο του 2
ου

 Λυκείου Δράμας , 

υπάρχουν σημεία αποκάλυψης του οπλισμού 

του κτιρίου. Οι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει 

να συνδυαστούν με αντίστοιχες στατικές 

μελέτες .Σε περίπτωση που αυτές δεν μπορούν 

να εκπονηθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου, να 

ανατεθούν σε ιδιώτες. (Στο τεχνικό πρόγραμμα  

2015 υπάρχει ήδη ο ΚΑ:30.7413.08 τα χρήματα 

όμως αυτά δεν επαρκούν).  

 

Διατηρεί επιφυλάξεις όσον αφορά το κόστος 

λειτουργίας εφαρμογής των νέων παρεμβάσεων 

για τη νέα κάλυψη του Κολυμβητηρίου, 

θέτοντας το ερώτημα εάν υπάρχει μελέτη 

κόστους – οφέλους από την οποία να προκύπτει 

η βέλτιστη και οικονομικά συμφέρουσα λύση. 

 

Στην ερώτησή της, τι περιλαμβάνει η μελέτη 

του έργου «Οδοποιία περιοχής Τέρμα Ευξείνου 

Πόντου» , ποσού  10.000€ , που 

συμπεριλαμβάνεται στο τεχνικό πρόγραμμα 

τους 2015 με Κ.Α. ΚΑ30.73223.05   και εάν 

έχει ληφθεί υπόψη η βελτίωση των υφιστάμενων 

δρόμων που εξυπηρετούν την πρόσβαση στο 16
ο
 

Δημοτικό σχολείο Δράμας  διότι, εάν έχει 

ληφθεί υπόψη, θα επιλύονταν άμεσα τα 

προβλήματα για τα οποία έχει ενημερωθεί ο 

Δήμος από τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων 

του σχολείου, ο κ πρόεδρος απάντησε: 

Στον ΚΑ30.73223.05 με τίτλο «Οδοποιία 

περιοχής Τέρμα Ευξείνου Πόντου», αρχικά στον 

προϋπολογισμό του 2015, είχαν εγγραφεί 

100.000,00 €. Στη συνέχεια, αναμορφώθηκε το 

αρχικό ποσό του ανωτέρω Κ.Α., από 100.000,00 

€ σε  10.000,00 € και οι 90.000,00 εγγράφηκαν 

στον Κ.Α. «Φθορές οδοστρωμάτων ΔΚ 

Δράμας» εξ αιτίας της υπάρχουσας 

αναγκαιότητας . 

Η βελτίωση του δρόμου προς το 16ο Δημοτικό 

σχολείο, ο οποίος βρίσκεται νότια της Ευξείνου 

Πόντου, θα συμπεριληφθεί στην Οδοποιία ΔΚ 

του έτους 2016 και δεν συμπεριλήφθηκε στην 

μελέτη έργου «Οδοποιία περιοχής Τέρμα 

Ευξείνου Πόντου» διότι,  το έργο αυτό ήταν 

συγκεκριμένο. 

 

Με την τοποθέτηση της κ. Χαρίσκου – 

Στυλιανίδου Ευγενίας,  μέλους του Συμβουλίου 

ΔΚ Δράμας , η οποία συμφωνεί με το 

προτεινόμενο ΤΠ, αρκεί να υλοποιηθούν τα 

έργα του 2015 γιατί, όλα μένουν στα λόγια. 



Επεσήμανε επίσης, την αναγκαιότητα 

διαμόρφωσης του δημοτικού κήπου, την 

αναγκαιότητα επέκτασης του ηλεκτροφωτισμού 

και ειδικά στα σχολεία καθώς και την 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αρχικά σε ένα – 

δύο Λύκεια και στη συνέχεια σε όλα.  

 

Σημειώνεται ότι η κ. Αβράμη Αναστασία,  

μέλος του Συμβουλίου ΔΚ Δράμας , η οποία 

απουσίαζε από την παρούσα συνεδρίαση, στην 

συνεδρίαση όμως της 22
ας 

Σεπτεμβρίου 2015, 

είχε καταθέσει εγγράφως τις προτάσεις της και 

οι οποίες έχουν όπως ακολουθούν. 

 

1. Σηματοδότηση των δρόμων στην 

περιοχή Νέας Κρώμνης καθώς και 

στην περιοχή των Αμπελοκήπων. 
Καθημερινά σε αυτούς τους δρόμους 

γίνονται μικρότερα ή μεγαλύτερα 

ατυχήματα με σοβαρές υλικές ζημιές 

και ευτυχώς μέχρι στιγμής χωρίς να 

θρηνήσουμε θύματα. Για να μη συμβεί 

όμως κάτι τέτοιο πρέπει άμεσα να 

προχωρήσουμε στην εκπόνηση 

κυκλοφοριακής μελέτης για τις περιοχές 

αυτές και τοποθέτηση σημάτων οδικής 

κυκλοφορίας και φωτεινών 

σηματοδοτών.                                                                                                   

2. Συντήρηση του Δημοτικού κήπου με 

στόχο τη σταδιακή ανάπλασή του μέσα 

από ένα οργανωμένο σχέδιο 

αναδιαμόρφωσής του και φυσικά λήψη 

άμεσων μέτρων ως προς την 

καθαριότητά του. Δεν είναι δυνατόν ο 

Δημοτικός κήπος να είναι σημείο 

αναφοράς μόνο κατά τη διάρκεια της 

Ονειρούπολης και για τον υπόλοιπο 

χρόνο να είναι ένα επισφαλές μέρος για 

τους δημότες και ιδιαίτερα για τους 

νέους, τις οικογένειες που θέλουν να τον 

επισκεφτούν. 

3. Συντήρηση, καθαριότητα και πρόβλεψη 

για έργα υποδομής για την πολιτιστική 

αξιοποίηση της περιοχής της Αγίας 

Βαρβάρας, ιδιαίτερα της περιοχής 

μεταξύ λίμνης Αγίας Βαρβάρας και του 

ψυχαγωγικού χώρου «Ατλαντίδα»¨. 

4. Έργα υποδομής για την 

αποστράγγιση των όμβριων νερών στο 

κέντρο της πόλης προς αποφυγή των 

πλημμυρών που βιώσαμε πέρυσι. 

5. Αναδιαμόρφωση της κεντρικής 

πλατείας της πόλης προκειμένου να 

ξαναγίνει σημείο αναφοράς της πόλης 

και όχι αλά χώρος συγκέντρωσης 

αδέσποτων και περιστασιακών 

εκδηλώσεων. 



6. Δημιουργία περισσότερων 

ποδηλατοδρόμων σε περισσότερα 

σημεία της πόλης. 

7. Μέριμνα για τη δημόσια υγεία από το 

πλήθος αδέσποτων σκυλιών με 

δημιουργία ενός σύγχρονου δημόσιου 

κυνοκομείου. 

8. Να υλοποιηθεί γενικότερα το Τεχνικό 

Πρόγραμμα της Δημοτικής 

Κοινότητας για το οικ. Έτος 2015, 

όπως αυτό παρουσιάστηκε και 

συζητήθηκε κατά την κατεπείγουσα 

συνεδρίασης της 17
ης

 Σεπτεμβρίου 2014 

ΚΑΙ 29
ης

 Ιανουαρίου 2015, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε. 

9. Να συνεχιστούν και να ενταθούν τα 

έργα εκείνα που αφορούν τις 

ασφαλτοστρώσεις μέσα στο δήμο και 

τα γενικότερα έργα Οδοποιίας μέσα στη 

ΔΚ Δράμας όπως επίσης και τις 

επιβαλλόμενες και αναγκαίες 

βελτιώσεις στις παιδικές χαρές του 

Δήμου με έμφαση στην υπάρχουσα 

μέσα στο Δημοτικό κήπο. Επίσης 

παράλληλα να υπάρξει μέριμνα με 

μελέτη και σωστό σχεδιασμό και με 

τήρηση όλων των προδιαγραφών ώστε 

σε κάθε συνοικισμό να δημιουργηθούν 

και νέες ασφαλείς παιδικές χαρές. 

Επίσης πέρα από τις προτάσεις για 

παρεμβάσεις κατασκευαστικές και 

βελτιώσεις σε τεχνικά έργα κ.λ.π διατύπωσε 

τον προβληματισμό της και για μια σειρά 

άλλων θεμάτων κοινωνικού χαρακτήρα προς 

ανακούφιση και των συμπολιτών μας. 

Συγκεκριμένα πρότεινε τα εξής : 

1. Να τοποθετηθούν περιμετρικά της 

πλατείας ή σε άλλα εμφανή σημεία 

ειδικοί ασφαλείς «κάδοι», «χώροι» 

συλλογής ρούχων, υποδημάτων, 

παιχνιδιών κ.λ.π. με οδηγίες ως προς 

τον τρόπο και τύπο παράδοσης αυτών 

των αγαθών, για να παρέχεται η 

δυνατότητα στους συμπολίτες μας, που 

θέλουν να βοηθήσουν και να 

προσφέρουν να το κάνουν. 

2. Ομαδική ασφάλιση των μαθητών της 

Α/θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης. 

Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον που 

ζούμε η ασφάλιση των μαθητών των 

παιδιών ανοιχτού διαγωνισμού θα δώσει 

στους γονείς αλλά και στα ίδια τα 

παιδιά ένα αίσθημα ασφάλειας. 

3. Διανομή πρωινού γεύματος στα 



παιδιά του Νηπιαγωγείου. Μια δράση 

κοινωνικού χαρακτήρα που θα 

ανακουφίσει τα νοικοκυριά των 

συνδημοτών μας. Δράση που μπορεί να 

υλοποιηθεί από τις Κοινωνικές μας 

Υπηρεσίες σε συνεργασία με το 

Σύλλογο Αρτοποιών Δράμας. 

4. Επιδότηση ενοικίου για άπορους 

φοιτητές. Υπάρχουν δυστυχώς παιδιά 

που αδυνατούν να συνεχίσουν τις 

σπουδές του στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση λόγω της οικονομικής 

κρίσης. Με αυτό το μέτρο μπορούμε να 

κρατήσουμε ζωντανά τα όνειρα αυτών 

των παιδιών. 

5. Εξέταση του θέματος σχετικά με την 

κυκλοφορία των απορριμματοφόρων 

στο κέντρο της πόλης (Λαμπριανίδη-

Μ.Αλεξάνδρου-Παλαιολόγου) με 

αποτέλεσμα την κυκλοφοριακή 

συμφόρηση κατά τις ώρες 07.30-07.45, 

ώρα αιχμής για πολλούς εργαζόμενους. 

Τέλος είναι απαραίτητο ότι στηρίζω και 

επικροτώ όλες τις προτάσεις της δημοτικής 

αρχής που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, 

όπως το Κοινωνικό Φροντιστήριο ή άλλες 

δομές» 

 

Με την τοποθέτηση του κ. Ορφανίδη Αδάμ,  

μέλους του Συμβουλίου ΔΚ Δράμας πως, 

συμφωνεί με τη φιλοσοφία του μέλους 

Συμεωνίδου – Λενικάκη Παναγιώτας, πως η 

ενεργειακή αναβάθμιση πρέπει να τεθεί σε 

άμεση προτεραιότητα. Επίσης, πρέπει να 

ελεγχθεί και να αποκατασταθεί η 

προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε όλα τα δημόσια 

κτίρια καθώς και να απομακρυνθεί κάθε 

εμπόδιο από τις διαδρομές αυτών διότι, είναι 

αδιανόητο αυτό που συμβαίνει και δυσκολεύει 

τόσο τη ζωή τους. Θεωρεί πως είναι όλα 

αναγκαία αλλά, πρέπει να τεθούν 

προτεραιότητες και δεν είναι προτεραιότητα η 

αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων  (led)–  

στις οδούς Πατριάρχου Διονυσίου και Εθνικής 

Αμύνης 

 

  

 
Δράμα 05-10-2015 
Η  γραμματέας   
 
Μυροφόρα Ψωμά           


