
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

08 / 15-06-2017  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ 

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  51.  

Γνωμοδότηση σχετικά με την έγκριση του πρακτικού της 

τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 65 του Ν. 4257/2014, για 

την χωροθέτηση του νέου Κοιμητηρίου δήμου Δράμας στο 

Αγρόκτημα Χωριστής, στη θέση «Καπνοχώραφα» 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί   ομόφωνα ο μ ό φ ω ν α 
 Προς το Δ.Σ, υπέρ αποδο-

χής του από 24-05-2017 πρακτικού, 

της επιτροπής του άρθρου 65 του ν. 

4257/2014 για την επιλογή θέσης ί-

δρυσης  του νέου κοιμητηρίου του 

Δήμου Δράμας, στο «Αγρόκτημα» 

Χωριστής, στη θέση «Καπνοχώρα-

φα», που βρίσκεται στην περιοχή με-

ταξύ Χωριστής και Μικροχωρίου και 

προσδιορίζεται κατά θέση και όρια 

στο Τοπογραφικό Διάγραμμα της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δή-

μου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας απόφασης. 

2.  52.  

Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών 

εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση  99,846 στρ., που 

βρίσκεται στη θέση «ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ», της περιοχής της 

Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στους αιτούντες κ.κ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΖΗ-

ΣΗ και ΤΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 

Γνωμοδοτεί    ομόφωνα 
 Προς το Δημοτικό Συμβού-

λιο, σχετικά με την χορήγηση συναί-

νεσης ερευνητικών εργασιών σε δη-

μόσια λατομική έκταση   99,07701 

στρ., που βρίσκεται στη  θέση «ΧΙΟ-

ΝΙΣΜΕΝΗ», της περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στους αιτούντες κ.κ. 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΖΗΣΗ και ΤΟΥΛΟΥ-

ΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ. 

3.  53.  

Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών 

εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση  92,94126στρ., που 

βρίσκεται στη θέση «ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ», της περιοχής της 

Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στην αιτούσα εταιρεία «ΜΠΥΡΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε.» 

Γνωμοδοτεί   ομόφωνα  
 Προς το Δημοτικό Συμβού-

λιο, σχετικά με την χορήγηση συναί-

νεσης ερευνητικών εργασιών σε δη-

μόσια λατομική έκταση  92,94126 

στρ., που βρίσκεται στη  θέση «ΔΡΥ-

ΟΔΑΣΟΣ», της περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στην αιτούσα εταιρεία 

''ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΜΡΜΑ-

ΡΑ Α.Ε.''. 

4.  54.  

Γνωμοδότηση για τη χορήγηση εκ νέου συναίνεσης ερευνη-

τικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση  99,30186 

στρ., που βρίσκεται στην περιοχή της Τ.Κ. Μοναστηρακίου, 

στην αιτούσα εταιρεία «ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΗΓΩΝ ΑΒΕΕ» 

Με την παρατήρηση των μελών της 

επιτροπής, να τηρηθούν οι προβλεπό-

μενες αποστάσεις που αναφέρει ο νό-

μος.  

Γνωμοδοτεί    ομόφωνα 

 Προς το Δημοτικό Συμβού-

λιο, σχετικά με τη χορήγηση εκ νέου 

συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε 

δημόσια λατομική έκταση  99,30186 

στρ., που βρίσκεται στην  περιοχή της 

Τ.Κ. Μοναστηρακίου, στην αιτούσα 

εταιρεία ''ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕ-

ΛΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΗΓΩΝ ΑΒΕΕ''. 

5.  55.  

Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος – Αντωνιάδου Καλλιόπης  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα 
  Εγκρίνει την αίτηση για 

χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσι-

κής για κατάστημα υγειονομικού εν-

διαφέροντος στον παρακάτω, με την 

προϋπόθεση ότι, δεν θα διαταράσσεται 

η ηρεμία των περιοίκων : 

 για τη θερινή περίοδο 1-4 εκά-

στου 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 τους:  

1)  Αντωνιάδου Καλλιόπη 

του Ηλία, για το κατάστημά της «Ε-
πιχείρηση παροχής υπηρεσιών 
– Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
αναψυχής», που βρίσκεται στη Τ.Κ. 

Καλλιφύτου, για αόριστο χρόνο. 
 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο 

Δράμας για την έκδοση απόφασης χο-

ρήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής 

των παραπάνω καταστημάτων  υγειο-

νομικού ενδιαφέροντος. 

Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης των ανωτέρω χορηγήσεων, 

σε περίπτωση μη εφαρμογής και  κατα-

στρατήγησης  υγειονομικών  διατάξεων 

και κανονιστικών αποφάσεων του Δή-

μου. 

6.  56.  

Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος – Τσιρέλα Ανδρομάχη  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο μ ό φ ω ν α 

 ΑΝΑΚΑΛΕΙ την κάτωθι 

άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατα-

στήματος, λόγω διακοπής δραστηριό-

τητας : 

  υπ’αριθμό 26213/11-07-2016 

(70/2016) άδειας ίδρυσης και λειτουρ-

γίας  καταστήματος υγειονομικού εν-

διαφέροντος «Επιχείρηση αναψυχής 

προσφοράς κατά κύριο λόγο οινο-

πνευματωδών ποτών», επί της οδού 

Σκρά 86, της κας Τσιρέλα Ανδρομά-

χης του Αναστασίου, κατόπιν αιτή-

σεώς της. 

7.  57.  

Αίτηση για τοποθέτηση πινακίδας Ρ-72 Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί     ο μ ό φ ω ν α 
 
Προς το ΔΣ για την α-

ποδοχή της με αριθ. πρωτ. 

48414/22-11-2016 αίτηση της κας. 

Ευθυμιάδου Σοφίας του Γεωργίου, για, 

την τοποθέτηση πινακίδας Ρ -72, 

μπροστά στην  είσοδο της  κατοικίας 

της επί της οδού Εφέδρων Αξιωματι-

κών 20 στη Δράμα 

 

Δράμα 15 .06.2017 

H γραμματέας   

 

Αγγελική Τσιπουρίδου 


