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1.  9.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Γνωμοδότηση για τη διάθεση  

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

 

          Ομόφωνα 

         Προς το ΔΣ 
 

 

2.  10.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου 

Ομόφωνα 

Προς το ΔΣ 

3.  11.  3
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

 

Ομόφωνα 

Προς το ΔΣ 

4.  12.  4
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Γνωμοδότηση για τη διάθεση  

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

 

Ομόφωνα 

Προς το ΔΣ 

5.  13.  5
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Τροποποίηση της 05/2017 απόφασης 

της ΔΚ περί γνωμοδότησης για τη 

διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου, 

συνεπώς και της 114/2017 ΑΔΣ 

 

Ομόφωνα 

Προς το ΔΣ 

6.  14.  Διατύπωση γνώμης για την ανέγερση 

– τοποθέτηση μνημείου 

Ομόφωνα 

Προς το ΔΣ 

7.  15.  Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου 

Ομόφωνα 

Προς το ΔΣ 

8.  16.  Καθορισμός θέσεων για την πώληση 

πασχαλινών ειδών κατά την περίοδο 

του Πάσχα 2017 στο Δήμο Δράμας 

Ομόφωνα 

Προς την ΕΠΖ 

9.  17.  Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος 

Ομόφωνα 

 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που 

πρόκειται να λειτουργήσουν από τους: 

 

1) Τριανταφυλλίδου Χριστίνα 
του Σταύρου, για προέγκριση ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Μικτού καταστήματος 
παροχής υπηρεσιών υγειονομικού 



ενδιαφέροντος (κομμωτήριο – 
Περιποίησης χεριών ποδιών)», το 

οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει 

στο Ο.Τ. 270 της Δ.Κ. Δράμας επί της οδού 

Προποντίδος 2 και Κ. Παλαιολόγου. 

2) Αγγελίδη Δημήτριο του 
Αντωνίου, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης παρασκευής και 
προσφοράς προχείρου γεύματος», 

το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί  και  να  

λειτουργήσει στο Ο.Τ. 25 στη Δράμα και επί της 

οδού Βενιζέλου 64 

3) Sigiannis Teuta, για προέγκριση 

ίδρυσης καταστήματος παροχής υπηρεσιών 

υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση 
μαζικής εστίασης παρασκευής και 
προσφοράς προχείρου γεύματος», 

το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί  και  να  

λειτουργήσει στο Ο.Τ. 73 στη Δράμα και επί της 

οδού Θεοτοκοπούλου 7. 

 

 

 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης των ανωτέρω προεγκρίσεων, σε 

περίπτωση μη εφαρμογής και  καταστρατήγησης  

υγειονομικών  διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 
 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για 

την έκδοση της άδειας  των παραπάνω 

καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι  

οποίες θα κοινοποιηθούν στις αρμόδιες, ανάλογα 

με τη  φύση του, επαγγέλματος,  υπηρεσίες. 
 

 

 

Δράμα 08/03/2017 

Η  γραμματέας   

 

 

Μυροφόρα Ψωμά           


