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1.  61.  Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        ο μ ό φ ω ν α    

    π ρ ο ς     το   Δ Σ 

 

2.  62.  Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος 

Ο μ ό φ ω ν α 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που 

πρόκειται να λειτουργήσει από την: 

 

1)  Μωυσιάδου Παρθένα του Νικολάου, για 

προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 

«Επιχείρηση λιανικής διάθεσης 
τροφίμων και ποτών (Καφεκοπτείο – 
Παντοπωλείο – Κατάστημα ξηρών 
καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων – 
κάβα εμφιαλωμένων ποτών – Πρατήριο 
ελαίων και λιπών)», το οποίο πρόκειται να 

ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 66 της Δ.Κ 

Δράμας επί της οδού Θ. Αθανασιάδη 25-27. 

 

3.  63.  Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 

2017 της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 

 Το μέλος του Συμβουλίου Κοκκίνη Ειρήνη, ψήφισε το 

θέμα, με τη λογική ότι, υπάρχουν χρήματα, οπότε να 

γίνουν όσα πρέπει να γίνουν, εγκαλώντας τον πρόεδρο 

διότι, ενώ εδώ και δύο χρόνια του ανέφερε την 

αναγκαιότητα κατασκευής ράμπας σε κάποιο σημείο 

καθώς και την αποκατάσταση πεζοδρομίου άκρως 

επικίνδυνου, δυστυχώς δεν έγινε τίποτα, σημειώνοντας πως 

παράπονα δεν έχει μόνο η αντιπολίτευση αλλά, και η 

συμπολίτευση. 

 Μειοψηφούντος του μέλους του Συμβουλίου, 

Συμεωνίδου – Λενικάκη Παναγιώτας, αναφέροντας πως, 

η πρόταση του προϋπολογισμού εξόδων – τεχνικού 

προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας έτους 

2017, είναι του κ. προέδρου και δεν προέκυψε και από τις 

προτάσεις των μελών των αντιπολιτεύσεων, - οι οποίες 

ζητήθηκαν - τονίζοντας την αναγκαιότητα ενημέρωσης για 

την πορεία των έργων, από τον πρόεδρο και στη φάση 

σύνταξης της μελέτης διότι, τότε μπορεί να γίνει 

οποιαδήποτε αλλαγή και όχι αφού έχει συνταχθεί.   

Το μέλος του Συμβουλίου Χαρίσκου – Στυλιανίδου 

Ευγενία, ψήφισε το θέμα, λέγοντας πως ενώ καταθέτουν 

προτάσεις ως αντιπολίτευση, δεν λαμβάνεται καμία υπόψη 

αλλά, αυτό που κυρίως την ενδιαφέρει, είναι να παραχθεί 

έργο, σημειώνοντας την απουσία μελετών από το τεχνικό 

πρόγραμμα 2017 της ΔΚ Δράμας.   

 Το μέλος του Συμβουλίου Αβράμη Αναστασία, ψήφισε 

το θέμα, λέγοντας πως είναι ευθύνη του προέδρου να 

ενημερώνει το Συμβούλιο και όχι να καλείται ο 

εντεταλμένος σύμβουλος , ζητώντας να υπάρξει 

ενημέρωση από τον πρόεδρο για την πορεία των έργων του 

2017. Ανέφερε επίσης πως, ανάγκες δημιουργίας χώρων 

πρασίνου ή παρέμβασης σε ήδη υπάρχοντες, υπάρχουν και 

στον αστικό ιστό της πόλης. Υπάρχουν αιτήματα πολιτών 

και γι αυτό θα πρέπει, να γίνεται έλεγχος και όπου 

απαιτείται να γίνεται ανάπλαση, μέσα από μια διαδικασία 

ιεράρχησης αναγκών   

 Το μέλος του Συμβουλίου Ορφανίδης Αδάμ, ψήφισε το 

θέμα, λέγοντας πως όπως και πέρσι, κατατίθενται 

προτάσεις και δεν λαμβάνονται υπόψη. Ψηφίζει το θέμα ως 

ένδειξη καλής θέλησης, θέτοντας το ερώτημα, αν έτσι 



πρέπει να λειτουργεί το Συμβούλιο.  

Στη συνέχεια ο εντεταλμένος σύμβουλος επί τεχνικών 

θεμάτων, Παπαδόπουλος Γεώργιος, ανέφερε πως από τις 

προτεινόμενες παρεμβάσεις, κάποιες έχουν υλοποιηθεί, 

κάποιες υλοποιούνται και κάποιες δυστυχώς δεν είναι στη 

δικαιοδοσία του Δήμου, αναφέροντας και παρεμβάσεις που 

δεν υλοποιούνται μετά από πρόταση της ΔΚ, όπως 

διάνοιξη οδών, π.χ. πίσω από τα Δικαστήρια ή και πίσω 

από το Μουσείο. Στο τέλος αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον 

που επιδεικνύει ο πρόεδρος της ΔΚ, ο οποίος καθημερινά 

είναι στο δήμο και ενημερώνεται για θέματα που αφορούν 

στη ΔΚ Δράμας και όχι μόνο αλλά, δεν είναι τεχνικός και 

γι αυτό η παρουσία του ειδικού σε τεχνικά θέματα, 

προκειμένου να υπάρχει εξειδικευμένη ενημέρωση  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        κ α τ ά    

  π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 

       Σ υ ν τ ά σ σ ε ι    το Σχέδιο Προϋπολογισμού 

Εξόδων – Τεχνικού Προγράμματος της Δημοτικής 

Κοινότητας Δράμας, οικ. έτους 2017, συνολικού 

ύψους 600.000,00€ ευρώ. 

  

 

4.  64.  Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος 

Ο μ ό φ ω ν α 
                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που 

πρόκειται να λειτουργήσει από τον: 

 

1)  Τσαβδάρογλου Κωνσταντίνο του 
Λάζαρου, για προέγκριση ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Επιχείρηση αναψυχής», το 

οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει 

στο Ο.Τ. 309 της Δ.Κ Δράμας επί της οδού 

Πλατεία Ελευθερίας 30. 
 

5.  65.  Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικής με 

παράταση ωραρίου λειτουργίας 

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 έκαστο 

κατάστημα 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)  Μιχαηλίδη Δημήτριο του 

Νικολάου, για το κατάστημά του «Επιχείρηση 
μαζικής εστίασης & αναψυχής -Επιχείρηση 
αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματωδών ποτών», που βρίσκεται στη 

Δ.Κ. Δράμας επί της επί  της οδού Εθν. Αμύνης 63, 

για τρία (3) έτη. 
 

 Εγκρίνει την αίτηση για χορήγηση άδειας 

λειτουργίας μουσικών οργάνων με παράταση για 

καταστήματα ή επιχειρήσεις υγειονομικού 



ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι έκαστο 

κατάστημα 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) Σιαμίδου Ευδοξία του Ελευθερίου, 

για το κατάστημά της  «Καφενείο», που βρίσκεται 

στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Βεργίνας 182, 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. 

 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για την 

έκδοση των αδειών μουσικών  οργάνων  των 

παραπάνω καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, οι οποίες θα κοινοποιηθούν στις 

αρμόδιες ανάλογα με τη  φύση του επαγγέλματος  

υπηρεσίες 

 
6.  66.  Κατάργηση και απομάκρυνση θέσης περιπτέρου Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί       ο μ ό φ ω ν α 

 

 Για την κατάργηση    και απομάκρυνση 

θέσης του περιπτέρου στην Δ.Κ. Δράμας, επί της οδού 

Κεφαλληνίας το οποίο είναι κενωθέν κατόπιν παραίτησης 

της δικαιούχου (Αραμπατζή Ιωάννας του Δήμου) από το 

δικαίωμα εκμετάλλευσής του (σχετ. 4,5), δημιουργείται η 

ανάγκη κατάργησης και η απομάκρυνσή του από την 

συγκεκριμένη θέση. 

 
 

Δράμα 11-10-2016 

 

Η  γραμματέας   

 

 

Μυροφόρα Ψωμά           


